




هعبرالا هیلقعلا  رافسالا  یف هیلاعتملا  همکحلا 

: بتاک

يزاریش نیدلاردص  میهاربا  نب  دمحم 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد 

: رشانلا یمقر 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرم 



سرهفلا
5سرهفلا

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  18همکحلا 

18هراشا

[ یناثلا رفسلا  ]23

23هراشا

یعیبطلا ملع  یف  24هلحرملا 

24هراشا

تالوقملا ددع  نایب  یفف  همدقملا  25امأ 

25هراشا

- لح 26هدقع و 

لوصف هیف  اهتیضرع و  تابثإ  اهماسقأ و  دوجو  اهدوجو و  تابثإ  مکلا و  هلوقم  یف  لوألا  30نفلا 

ثالث یه  قلطملا و  مکلا  هیهام  هفرعم  نکمی  اهب  یتلا  صاوخلا  دیدعت  یف  ( 1  ) 30لصف

هتوافملا هاواسملا و  ریدقتلا و  30یلوألا 

همسقلا لوبق  30هیناثلا 

دحاوب ادودعم  ریصی  نأ  نکمی  لاحب  هنوک  31هثلاثلا 

هجوأ هتس  نم  کلذ  هیمسجلا و  رادقملا و  نیب  قرفلا  یف  ( 2  ) 32لصف

32هراشا

هفلتخملا ریداقملا  هیلع  دراوتی  دحاولا  مسجلا  نأ  32لوألاف 

ریداقملا یف  هفلتخم  هیمسجلا و  یف  هکرتشم  ماسجألا  نأ  یناثلا  هجولا  32و 

هل اداع  ضعبلل  اردقم  اهضعب  نوکی  نأ  حص  ماسجألا  نأ  ثلاثلا  33هجولا 

همجح دادزیف  نخسی  دحاولا  مسجلا  نأ  عبارلا  33هجولا 

هداملا عباوت  نم  حطسلا  دوجو  نأ  سماخلا  33هجولا 

مسجلا ینعم  یف  نیلخاد  ریغ  حطسلا  طخلا و  سداسلا  33و 

هیقرشم 34همکح 

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


لصفنملا لصتملا و  یلإ  مکلا  مسقت  یف  ( 3  ) 35لصف

عضو يذ  ریغ  عضو و  يذ  یلإ  میسقتلا  وه  مکلل و  رخآ  میسقت  یف  ( 4  ) 38لصف

هثالث ناعم  یلع  قلطی  38عضولا 

سحلاب هیلإ  اراشم  یشلا ء  نوک  38اهدحأ 

ینعملا اذه  نم  صخأ  ینعم  اهیناث  38و 

عستلا نم  هلوقم  هیلع  لمتشی  ینعم  اهثلاث  38و 

هعبرأ هوجو  یلع  وه  ضرعلاب و  وه  امنإ  تاذلاب و  مکب  سیل  امیف  ( 5  ) 39لصف

مکلا یف  ادوجوم  ارمأ  نوکی  نأ  39اهلوأف 

هیف ادوجوم  مکلا  نوکی  نأ  اهیناث  40و 

مکلا هل  لصح  يذلا  لحملا  یف  هلولح  ببسب  هتیمک  نوکی  ام  اهثلاث  40و 

تاذلاب مکلا  اهیلع  لاقی  ءایشأ  یف  هرثؤم  يوق  نوکی  نأ  اهعبار  40و 

هثالث هوجولف  لصفنملا  امأ  هل  دض  مکلا ال  نأ  یف  ( 6  ) 40لصف

هنم لقألاب  موقتی  هنم و  رثکألا  موقی  ددع  لک  نأ  40اهدحأ 

فالخلا هیاغ  نیددع  نیب  دجوی  هنأ ال  اهیناث  40و 

نیداضتملا طرش  هیلع  بقاعتلا  بیرقلا و  عوضوملا  داحتا  نأ  اهثلاث  42و 

- تالازإ 42كوکش و 

هیدرفلل هداضم  هیمک  هیجوزلا  42س 

- ناتداضتم ناتیمک  ءانحنالا  هماقتسالا و  42س 

ناتیمک امهنأ  عم  لصفنملا  دض  لصتملا  42س 

تایمک اهلک  لیلقلا و  دض  ریثکلا  ریغصلا و  دض  میظعلا  توافتملا و  دض  يواسملا  43س 

لفسألا ناکملا  دض  یلعألا  ناکملا  43س 

فعضتلا دادتشالا و  لبقی  مکلا ال  نأ  یف  ( 7  ) 43لصف

43هراشا

هدایز لثم و  یلإ  هیف  راشی  نأ  نکمی  مکلا  یف  یش ء  یلع  دئازلا  نأ  43امهدحأ 

رصحنم ریغ  صقنألا  دیزألاب و  توافتلا  نأ  44یناثلا 

هثالث اهنم  رکذن  هریثک  نیهارب  هیلع  داعبألا و  یهانت  تابثإ  یف  ( 8  ) 44لصف
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هریدتسم هکرح  دوجو  لاحتسال  هیهانتم  ریغ  داعبأ  دجو  ول  هنأ  هیلع  لوعملا  وه  44لوألا و 

44هراشا

عافدنا 45کش و 

دحاو إدبم  نع  نادادتما  جرخی  نأ  زاجل  هیهانتم  ریغ  داعبألا  تناک  ول  یناثلا  46ناهربلا 

دحاو فرط  نم  وأ  نیفرطلا  نم  امإ  هانتم  ریغ  دعب أ ب  ضرفن  ثلاثلا  46ناهربلا 

باوجلا لاؤسلا و  هروص  یلع  اهرکذنلف  تالالحنا  47تالاکشإ و 

هلبقتسملا هیضاملا و  ثداوحلا  یف  هیاهناللا  ینعم  قیقحت  یف  52هیاده 

52هراشا

لوألا 52امأ 

یناثلا مسقلا  اذک  52و 

ثلاثلا مسقلا  امأ  53و 

عبارلا مسقلا  اذک  53و 

ثاحبأ هسمخ  یه  هیاهناللا و  ماکحأ  هیقب  یف  ( 9  ) 53لصف

رخآ یش ء  اهب  ینعی  دق  موهفملا و  اذه  سفن  اهب  ینعی  دق  هیاهناللا  نأ  لوألا  53ثحبلا 

هروص هدام ال  نوکی  نأ  دب  هیاهناللاب ال  فوصوملا  نأ  یف  یناثلا  54ثحبلا 

كرحتی نأ  لیحتسی  هل  هیاهن  يذلا ال  مسجلا  نأ  ثلاثلا  54ثحبلا 

هل دوجو  یهانتملا ال  ریغلا  مسجلا  نأ  هیقرشملا  همکحلا  نم  عبارلا  55ثحبلا 

نامز یف  اعقاو ال  هلاعفنا  هلعف و  ناکل  هانتم  ریغ  هنوک  ضرف  ول  مسجلا  نأ  سماخلا  55ثحبلا 

هثالثلا نیب  يرخأ  ماکحأ  یف  هداملا و  نع  اهدرجت  نکمی  له  ریداقملا  نأ  یف  ( 10  ) 56لصف

هیدام مسجلا  یلع  هدراوتملا  ریداقملا  نأ  یف  ههبش  اولاقف ال  لوألا  56امأ 

یشرع لح  57هدقع و 

ریداقملاب هقلعتم  يرخأ  ثحابم  یف  ( 11  ) 60لصف

هداملا عباوت  نم  وه  ملاعلا  اذه  یف  يذلا  نیعملا  رادقملا  نأ  60لوألا 

طخلل ناعونم  نالصف  ءانحنالا  هماقتسالا و  نأ  60یناثلا 

همسقنم ریغ  هطقنلا  نأ  امک  هنأ  61ثلاثلا 

هیرادقم وأ  هیددع  هبسن  دجوی  نأ  لیحتسی  هنأ  61عبارلا 
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هل ءزج  امب ال  هطقنلا  سدیلقأ  مسر  61سماخلا 

هتینإ ناکملا و  یف  ( 12  ) 62لصف

[ اهنع باوجلا  ناکملل و  نیرکنملا  ججح  ]62

[ لاوقألا نیب  عمجلا  هجو  ]64

یلویهلا هنأب  بهاذلا  جتحا  65و 

ناکملا هیهام  قیقحت  یف  ( 13  ) 65لصف

65هراشا

[ کلذ یف  نیکلسملا  دوجو  ]65

[ لوألا کلسملا  لطبیام  ]66

[ یناثلا کلسملا  لطبی  ام  ]66

[ حطسلاب لوقلا  هلدا  ]67

[ اثلاث ادعب  ناکملا  نوک  لیلد  ]71

ناتفئاط مه  ءالخلاب و  نیلئاقلا  یلع  درلا  یف  ( 14  ) 71لصف

ءالخلا نالطب  یلع  لدت  هیراصبتسا  تارامأ  رکذ  یف  ( 15  ) 75لصف

ءاملا نم  ولمملا  سأرلا  قیضلا  ءانإلا  نأ  75لوألا 

رخآلا فرطلا  صم  ءاملا و  یف  اهیفرط  دحأ  سمغأ  نإ  هبوبنألا  نأ  76یناثلا 

هبوبنألا هروراقلا و  قنع  نیب  يذلا  للخلا  انددس  هروراق و  یف  هبوبنألا  سأر  انلخدأ  اذإ  انأ  76ثلاثلا 

ءانإلا لخاد  ءاوهلا  دوعص  یلإ  هجاحلا  مزلی  سأرلا و ال  هقیضلا  یناوألا  نم  ءاملا  لزنیف  ءالخلا  نکمأ  ول  76عبارلا 

ماسجألل هعفاد  هبذاج و ال  هوق  هیف  نکی  مل  تبث  ول  ءالخلا  نأ  یف  ( 16  ) 79لصف

79هراشا

- 80بینذت

فیکلا هلوقم  یف  یناثلا  81نفلا 

81هراشا

هعبرألا هعاونأ  یلإ  همیسقت  فیکلا و  مسر  یف  81همدقملا 

مسرلا 81امأ 

هعاونأ یلإ  همیسقت  امأ  84و 
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84هراشا

.هعبرأ قرطف  هعبرألا  عاونألا  یف  رصحلا  نایب  یف  هورکذ  يذلا  85امأ 

يزارلا هرکذ  ام  85لوألا 

وأ ال هیبشتلا  یلع  لاعفأ  اهنع  ردصی  ثیحب  امإ  هیفیکلا  نأ  86یناثلا 

کلذک نوکی  وأ ال  سفنلا  دوجوب  هقلعتم  نوکت  نأ  امإ  هیفیکلا  86ثلاثلا 

کلذک نوکی  وأ ال  تالاعفنالا  تایلاعفنالا و  یه  هیبشتلا و  قیرط  یلع  لعفت  نأ  امإ  هیفیکلا  نأ  86عبارلا 

باوبأ هسمخ  هیف  هسوسحملا و  تایفیکلا  یف  لوألا  87مسقلا 

لوصف هیف  مسقلا و  اذهل  هیلک  ماکحأ  یف  لوألا  87بابلا 

هیمستلا ببس  هیمسقب و  همیسقت  یف  هتیصاخ و  یف  ( 1  ) 87لصف

هدارفأ معت  یتلا  هیواسملا  هصاخلا  87امأ 

ریثکف هلماشلا  ریغلا  هصاخلا  امأ  88و 

میسقتلا امأ  88و 

هجزمألا سفن  اهنأب  اهلاکشأ و  سفن  ماسجألا  تایفیک  نأب  لوقلا  یلع  درلا  یف  ( 2  ) 88لصف

هسوململا تایفیکلا  یف  یناثلا  90بابلا 

90هراشا

هدوربلا هرارحلا و  دح  یف  ( 1  ) 90لصف

اهتینإ هیزیرغلا و  هرارحلا  هیهام  یف  ( 2  ) 93لصف

امهتینإ هسوبیلا و  هبوطرلا و  هیهام  یف  ( 3  ) 96لصف

فافجلا هلبلا و  هشاشهلا و  هجوزللا و  هفاثکلا و  هفاطللا و  یف  ( 4  ) 99لصف

ثحابم هیف  فیفخلا و  لیقثلا و  یف  ( 5  ) 100لصف

هیفیک لیملا  دامتعالا و  دودحلا  یف  لاق  خیشلا  نأ  100اهلوأ 

هعفادملا ریغ  ارمأ  لیملا  تبثأ  نمل  نأ  اهیناث  100و 

دودحلا یف  خیشلا  امهفرع  دق  لقثلا  هفخلا و  نأ  اهثلاث  100و 

یناسفن يرسق و  یعیبط و  لیملا  ماسقأ  اهعبار  101و 

.هیعیبطلا اهزایحأ  یف  نوکی  ام  دنع  ماسجألا  یف  دجوی  یعیبطلا ال  لیملا  نأ  اهسماخ  101و 

هعفادملا سفن  هب  داری  دق  لیملا  نأ  اهسداس  101و 
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هیعضولا هیمکلا و  هیفیکلا و  دصاقملا  یلإ  نوکی  کلذک  هیناکملا  تاهجلا  یلإ  نوکی  امک  لیملا  نأ  اهعباس  102و 

دحاو مسج  یف  ههجلا  یتفلاختم  نیتکرح  عامتجا  زوجی  امک  هنأ  اهنماث  103و 

هدحاو ههج  یلإ  نیلیملا  عامتجا  زوجی  له  هنأ  اهعسات  104و 

ادامتعا لیملا  نومسی  نیملکتملا  نم  هلزتعملا  نأ  اهرشاع  105و 

هراق هئیه  لیملا  نأ  اهرشع  يداح  106و 

هفخلا لقثلا و  نیب  لعافت  نأ ال  اهرشع  یناث  106و 

اهنم سیل  هیسمللا و  تایفیکلا  یف  هلوخد  نظی  امیف  ( 6  ) 107لصف

لوصف هیف  هرصبملا و  تایفیکلا  یف  ثلاثلا  108بابلا 

ناولألا تابثإ  یف  ( 1  ) 108لصف

الصأ نولل  هقیقح  نأ ال  یلإ  سانلا  ضعب  108بهذ 

[ کلذ یف  خیشلا  مالک  ]108

- 111همتت

سوسحملا رونلا  یف  ( 2  ) 111لصف

دوجولل قواسم  وهف  هریغل  رهظملا  هتاذب و  رهاظلا  هب  دیرأ  نإ  رونلا  نأ  ملعا  111و 

ینامسج رهوج  هنأ  معز  نم  مهنم  112و 

هماسقأ رونلا و  هقیقح  یف  ( 3  ) 114لصف

ءوضلا لوصح  دنع  لعفلاب  ثدحت  امنإ  ناولألا  نأ  یف  هملظلا و  لظلا و  قیربلا و  عاعشلا و  رونلا و  ءوضلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 4  ) 118لصف

118هراشا

- 119بینذت

لوصف هیف  هعومسملا و  تایفیکلا  یف  عبارلا  120بابلا 

توصلا ثودح  هلع  یف  ( 1  ) 120لصف

جراخلا یف  توصلا  دوجو  تابثإ  یف  ( 2  ) 121لصف

فرحلا نینطلا و  ءادصلا و  ینعم  هتدح و  توصلا و  لقث  ببس  یف  ( 3  ) 122لصف

ینامز ینآ و  یلإ  توصم و  تماص و  یلإ  فورحلا  میسقت  یف  ( 4  ) 124لصف

لوصف هیف  امهتیضرع و  تابثإ  یف  تامومشملا و  هقوذملا و  هیفیکلا  یف  سماخلا  125بابلا 

موعط تاوذ  وأ  معطلا  همیدع  نوکت  نأ  امإ  ماسجألا  موعطلا  یف  ( 1  ) 125لصف
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هثالث تاهج  نم  الإ  ءامسأ  اندنع  حئاورلا  عاونأل  سیل  همومشملا  حئاورلا  یف  ( 2  ) 127لصف

لوصف هیف  هوقاللا و  هوقلا و  فیکلل  یتلا  هعبرألا  ماسقألا  نم  یناثلا  127مسقلا 

هثالث هیفیکلا  نم  مسقلا  اذه  عاونأ  هعاونأ  یف  ( 1  ) 127لصف

یلیصفت هجوب  هانرکذ  ام  قیقحت  یف  ( 2  ) 129لصف

فیکلا سانجأ  نم  سنج  يأ  نم  هبالصلا  نیللا و  نأ  قیقحت  یف  ( 3  ) 131لصف

سفنألا تاوذ  یف  دجوت  یتلا  تایفیکلا  یف  ثلاثلا  133مسقلا 

133هراشا

هردقلا یف  ( 1  ) 134لصف

هدارإلا یف  ( 2  ) 136لصف

هماسقأ قلخلا و  دح  یف  ( 3  ) 137لصف

هذللا ملألا و  هقیقح  یف  ( 4  ) 140لصف

لاصتالا قرفت  وه  عیمجلا  یف  عجوملا  ملؤملا  نأب  لوقلا  لاطبإ  یف  ( 5  ) 147لصف

یسحلا ملألا  وه  عجولل و  یتاذلا  ببسلا  نإ  سونیلاج  ءابطألا  مامإ  147لاق 

هوجوب ءابطألا  بهذم  نالطب  یلع  هیقرشملا  ثحابملا  یف  لدتسا  148و 

لاصفنالا فداری  لاصتالا  قرفت  نأ  148لوألا 

عجولا مئاد  ناسنإلا  ناکل  عجولل  اببس  ناک  ول  هنأ  148یناثلا 

لطاب مزاللا  نامزلا و  بسحب  هنع  ارخأتم  رثألا  عقو  امل  تاذلاب  اببس  ناک  ول  قرفتلا  نأ  148ثلاثلا 

برقعلا هعسل  نم  امالیإ  دشأ  همیظعلا  هحارجلا  ناکل  املوم  ناک  ول  لاصتالا  قرفت  نأ  149عبارلا 

باوجلا 149و 

جازملا ءوس  نم  عون  يأ  ملؤملا  نأ  یف  ( 6  ) 152لصف

152هراشا

هیلاعفنالا تایفیکلا  نم  هسوبیلا  هبوطرلا و  نألف  لوألا  153امأ 

ملؤم ریغ  قفتملا  جازملا  ءوس  نألف  یناثلا  امأ  153و 

ضعب یلع  اهضعب  لیضفت  تاذللا و  لیصفت  یف  ( 7  ) 155لصف

هیف لکشی  ام  لح  ساوحلا و  هذل  یف  خیشلا  هلاق  ام  بیقعت  یف  ( 8  ) 159لصف

ءافشلا تایعیبط  نم  سفنلا  ملع  نم  هسداسلا  هلاقملا  نم  ثلاثلا  لصفلا  یف  159لاق 
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نوناقلل تایلکلا  حرش  یف  يزاریشلا  همالعلا  لاق  161و 

161هراشا

ثاحبأ هیف  163لوقأ و 

هیناسفنلا تایفیکلا  نم  امه  ضرملا و  هحصلا و  یف  ( 9  ) 167لصف

ضرملا هحصلا و  نیب  هطساولا  یف  ( 10  ) 171لصف

امهریغ مغلا و  حرفلا و  یف  ( 11  ) 172لصف

172هراشا

مغلا حرفلا و  172اهنمف 

هوهشلا اهنم  173و 

بضغلا اهنم  173و 

عزفلا اهنم  173و 

نزحلا 173و 

مهلا اهنم  173و 

لجخلا اهنم  173و 

دقحلا اهنم  174و 

مغلا حرفلا و  بابسأ  یف  ( 12  ) 174لصف

174هراشا

هثالث رومأ  حرفلل  سفنلا  دعی  يذلا  نإ  175لوقنف 

175هراشا

فیکلا مکلا و  یف  هلاوحأ  لضفأ  یلع  حورلا  نوک  176لوألا 

هنم فاو  طسق  هنم  یقبیف  اریثک  ناک  اذإ  هنأ  یناثلا  176و 

حرفلل سفنلا  دعی  حرفلا  ررکت  نأ  177ثلاثلا 

طاشنلا نیب  یناثلا و  نیب  اذک  شحوتلا و  نیب  لوألا و  نیب  قرفلا  هتوق و  بلقلا و  فعض  یف  ( 13  ) 179لصف

179هراشا

لوألا 179امأ 

یناثلا امأ  179و 
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ثلاثلا امأ  179و 

عبارلا امأ  180و 

سماخلا امأ  180و 

هیناسفنلا تایفیکلا  کلتب  سفنلا  فیکت  لجأل  هیندبلا  ضراوعلا  هذه  ضورع  ببس  یف  ( 14  ) 180لصف

تایفیکلا کلت  راثآل  لماحلا  حورلا  لماح  وه  يذلا  مدلا  نیب  هیناسفنلا و  تایفیکلا  کلت  نم  یش ء  نیب  ام  هبسانم  یف  ( 15  ) 182لصف

182هراشا

يوادوسلا یف  مغلا  هدش  رمخلا و  براش  یف  حرفلا  هدش  ببس  یف  خیشلا  183لاق 

لوألا 183امأ 

یناثلا ببسلا  183و 

ثلاثلا ببسلا  183و 

تالاقم ثالث  هیف  تایمکلاب و  هصتخملا  تایفیکلا  یف  عبارلا  185مسقلا 

نیثحب درون  اهیف  عورشلا  لبق  185و 

عونلا اذه  هقیقح  هفرعم  یف  185لوألا 

هعبرأ یه  هماسقأ و  یف  یناثلا  ثحبلا  186و 

لوصف هیف  هرادتسالا و  هماقتسالا و  یف  یلوألا  187هلاقملا 

امهتقیقح یف  ( 1  ) 187لصف

اهدوجو تابثإ  هرئادلا و  هفرعم  یف  ( 2  ) 188لصف

188هراشا

هرکلا امأ  189و 

هرئادلا فیرعت  189امأ 

هیمکلل الصف  نوکی  ینعم  يأب  هیفیکلا  نأ  قیقحت  اعون و  نافلاختی  ریدتسملا  میقتسملا و  نأ  یف  ( 3  ) 191لصف

لوألا بلطملا ]  ] 191امأ

یناثلا بلطملا  امأ  192و 

192.عیرفت

نیداضتم اسیل  ریدتسملا  میقتسملا و  نأ  یف  ( 4  ) 193لصف

هلضافملا هاواسملا و  نم  ریدتسملا  میقتسملا و  نیب  هبسنلا  عنم  نم  لیق  امیف  ( 5  ) 194لصف
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لوصف هیف  لکشلا و  یف  هیناثلا  195هلاقملا 

هفیرعت یف  ( 1  ) 195لصف

عضولا نم  وأ  فیکلا  نم  یه  له  هروکذملا  هئیهلا  نأ  یف  ( 2  ) 197لصف

عبارلا ثحبلا  وه  یه و  هلوقم  يأ  نم  اهنأ  هیوازلا و  لاح  یف  ( 3  ) 199لصف

لکشلا نیب  اهنیب و  قرفلا  199امأ 

ثلاثب ددحتی  يذلا ال  200حطسلاف 

هضراعلا هئیهلا  اذک  201و 

فیک وأ  مک  اهنأ  هیوازلا  رمأ  یف  نیقیرفلا  نم  لک  جاجتحا  یف  ( 4  ) 202لصف

مک اهنأب  لئاقلا  202جتحا 

فیکلا نم  اهنإ  لاق  نم  جتحا  202و 

لاکشألا یف  داضتلا  فعضألا و  دشألا و  یفن  یف  ( 5  ) 204لصف

لوصف هیف  دادعألا و  تایفیک  هقلخلا و  لاح  یف  هثلاثلا  206هلاقملا 

سماخلا ثحبلا  وه  هقلخلا و  لاح  یف  ( 1  ) 206لصف

نیتیلقع هروص  هدام و  وأ  لوصف  سانجأ و  نم  ضارعألا  یف  بیکرت  زوجی  له  هنأ  یف  ( 2  ) 207لصف

اهتایفیک دادعألا و  صاوخ  یف  ( 3  ) 210لصف

تالاقم هیف  هیضرعلا و  تالوقملا  هیقب  یف  ثلاثلا  211نفلا 

لوصف هیف  فاضملا و  یف  یلوألا  211هلاقملا 

فاضملا یف  مالکلا  ءادتبا  یف  ( 1  ) 211لصف

یقیقحلا فاضملا  قیقحت  یف  ( 2  ) 213لصف

هفاضإلا یفرط  صاوخ  یف  ( 3  ) 215لصف

هیلاعلا هرشعلا  سانجألا  دحأ  وه  يذلا  فاضملا  هلوقم  سفن  وه  يذلا  ینعملا  لیصحت  یف  ( 4  ) 221لصف

مأ ال جراخلا  یف  هدوجوم  نوکت  له  هفاضإلا  نأ  یف  ( 5  ) 223لصف

223هراشا

رومأب هدوجوم ] ریغ  هفاضإلا   ] هیلع جتحا  224و 

لسلستلا مزل  جراخلا  یف  تدجو  ول  هفاضإلا  نأ  224لوألا 

هیناثلا 225هجحلا 
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جراخلا یف  فاضملا  دوجو  وحن  یف  ( 6  ) 226لصف

226هراشا

دوجولا یف  تادوجوملا  رئاسل  هکراشم  تناکل  هدوجوم  تناک  ول  هفاضإلا  نأ  226اهنم 

افاضم نوکی  وأ ال  افاضم  نوکی  نأ  امإ  دوجو  وه  ثیح  نم  دوجولا  نأ  اهنم  226و 

ثداوحلل الحم  هدجم  لج  يرابلا  نوکی  نأ  مزل  ایدوجو  ارمأ  هفاضإلا  تناک  ول  هنأ  اهنم  226و 

فاضملا دوجو  یف  لوقلا  قیقحت  226و 

صخشف اصخش  نإ  فنصف و  افنص  نإ  عونف و  اعون  نإ  سنجف و  اسنج  ناک  نإ  رخآلا  لصحتک  نیفیاضتملا  نم  لک  لصحت  نأ  یف  ( 7  ) 230لصف

هوجو نم  فاضملا  میسقت  یف  ( 8  ) 231لصف

نیبناجلا یف  فلتخم  وه  ام  فاضملا  نم  نأ  231اهنم 

يرخأ هفصب  امهفاصتا  یلإ  هفاضإلا  ضورع  یف  نیجاتحم  ریغ  نائیش  امإ  نیفاضملا  نأ  اهنم  231و 

تالوقملا عیمجل  ضراع  فاضملا  نأ  اهنم  232و 

مأ ال فعضألا  دشألا و  داضتلا و  لبقی  له  فاضملا  نأ  یف  ( 9  ) 232لصف

یضرعلا یتاذلا و  یئزجلا و  یلکلا و  یف  ( 10  ) 234لصف

[ یلکلل هثالثلا  یناملا  ]234

ثلاثلا ینعملا  دوجو  یف  اوفلتخا  236و 

لوصف هیف  تالوقملا و  هیقب  یف  هیناثلا  238هلاقملا 

نیألا هقیقح  یف  ( 1  ) 238لصف

نیألا میسقت  یف  ( 2  ) 240لصف

نیألا لاوحأ  همتت  یف  ( 3  ) 241لصف

داضتلا هل  ضرعی  هنأ  241اهنمف 

فعضألا دشألا و  لبقی  هنأ  اهنم  241و 

هعاونأ یتم و  هقیقح  یف  ( 4  ) 242لصف

یتم تالوقملا  نم  دع  ام  هلمج  242نم 

یقیقح یتم  وه  ام  242هنمف 

یقیقح ریغ  ناث  وه  ام  هنم  242و 

عضولا یف  ( 5  ) 243لصف
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هفلتخملا تاهجلا  یف  هبسن  ضعب  یلإ  اهضعب  هئازجأل  نوکی  ثیحب  مسجلا  نوک  وه  243و 

عبطلاب نوکی ال  دق  عبطلاب و  نوکی  دق  عضولا  245مث 

هدجلا یف  ( 6  ) 246لصف

لعفنی نأ  لعفی و  نأ  یتلوقم  یف  ( 7  ) 247لصف

امهتیدوجوم یلع  دروأ  ام  عفد  یف  ( 8  ) 248لصف

هیلوألا اهماسقأ  رهاوجلا و  ماکحأ  نع  ثحبلا  یف  عبارلا  251نفلا 

251هراشا

لوصف اهیف  هیلکلا و  امهلاوحأ  ضرعلا و  رهوجلا و  هیهام  نایب  یفف  همدقملا  252امأ 

امهتیهام قیقحت  یف  ( 1  ) 252لصف

ضرعلا فیرعت  یف  ( 2  ) 258لصف

258هراشا

هب موقتم  ریغ  یش ء  یف  دوجوملا  وه  ضرعلا  258لوقنف 

اهریغ هینبلا و  لکلا و  ینعم  ددعلا و  258امأ 

نیفرطلا ههباشتملا  اصوصخ  تافاضإلا و  امأ  259و 

ماسقأ یلع  نوکی  رومألا  تافص  نأ  259ملعا 

هسفنب موقتم  یشب ء  موقتی  امب  ضرعلا  رسف  نم  مهنم  260و 

هقیقحلا فعض  دوجولا و  هسخ  یف  هکراشم  یلویهلا  ضرعلا و  نیب  نأ  ملعا  266و 

عوضوم یف  دوجوملا ال  وه  رهوجلا و  مسر  یف  ( 3  ) 266لصف

مأ ال سنجلا  لمح  هتحت  ام  یلع  رهوجلا  ینعم  لمح  نأ  یف  ( 4  ) 269لصف

269هراشا

فشک 272ثحب و 

تاحازإ 276نونظ و 

276هراشا

لوألا 276هجولاف 

یناثلا هجولا  279و 

ثلاثلا هجولا  281و 
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عبارلا 284هجولا 

ضعب نم  یلوأ  لوأ و  رهاوجلا  ضعب  نوک  یف  ( 5  ) 286لصف

286هراشا

- هبوجأ 287ثاحبأ و 

287هراشا

کیکشتلاب هتحت  ام  یلع  عقی  سنجلا ال  سنج و  رهوجلا  نإ  متلق  متسل  هنأ أ  287اهدحأ 

سنجلا عونلا و  نم  ینیعلا  دوجولاب  یلوأ  صاخشألا  نإ  لاقی  نأ  اضیأ  حصی  هنأ ال  اهیناث  288و 

لوقی نأ  هل  کیکشتلاب  عقی  هیرهوجلا  نإ  لاق  نم  نأ  اهثلاث  288و 

هیلولعملا هیلعلل و  حلصی  نایعألا ال  یف  هل  هروص  نم ال  دنع  دوجولا  نأ  اهعبار  288و 

هروصلا یلویهلا و  نم  بکرملا  مسجلا  نأ  اهسماخ  289و 

لوألا ثحبلا  نع  289امأ 

یناثلا ثحبلا  نع  باوجلا  امأ  290و 

ثلاثلا ثحبلا  نع  باوجلا  امأ  291و 

عبارلا ثحبلا  نع  باوجلا  امأ  292و 

سماخلا ثحبلا  نع  باوجلا  امأ  293و 

رهوجلا صاوخ  رکذ  یف  ( 6  ) 294لصف

.هل دض  هنأ ال  294اهنم 

قیقحت 296ثحب و 

297هیبنت

اضرع ارهوج و  دحاو  دوجوم  نوکی  نأ  هلاحتسا  یف  ( 7  ) 303لصف

303هراشا

- لح 306هدقع و 

زکرم 309فیرعت 
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دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا 

هراشا

.ق 1050-979 میهاربا ، نب  دمحم  يزاریش ، نیدلاردص  هسانشرس : 

.يزاریشلادمحم نیدلاردص  فلوم  هعبرالا / هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 13 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

.یبرع تشاددای : 

.مراهچ رفس  زا  مود  ءزج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

.موس پاچ  ، 1 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 2 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 3 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  392 ؛ [ - 391  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  هفسلف  عوضوم : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 

BBR1083/ص4ح8 1300ي هرگنک :  يدنب  هدر 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

3341076 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یلامجا یفرعم  ***

ای اردـص  ـالم  هـب  فورعم  یفوتم 1050ق ،)  ) يزاریـش دـمحم  نیدـلاردص  فیلأت  هعبرـألا ،» هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  »
.تسا یبرع  نابز  هب  هیلاعتم ) تمکح   ) ییاردص هفسلف  لماک  هرود  نیهلأتملاردص ،

سردم یلع  اقآ  ییابطابط ، همالع  يراوزبس ، میکح  ياه  هقیلعت  ندوزفا  اب  هتشذگ ، ياه  پاچ  حیحصت  زا  سپ  باتک ، زا  هخسن  نیا 
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.تسا هتشون  همدقم  باتک  نیا  رب  یفوتم 1383ق )  ) رفظم اضردمحم  همالع  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  نارگید  يزونز و 

راتخاس ***

دلج هن  رد  هک  تسا  رفس  رب 4  لمتشم  رثا  نتم  .تسا  هدمآ  فلؤم  نیرـشان و  رفظم ، اضردمحم  ملق  هب  همدقم  هس  باتک ، يادتبا  رد 
هحفص ردص  رد  .تسا  هدش  نایب  یلوصف  رب  لمتشم  باب » ای  فقوم  نف ، هلحرم ،  » دنچ نمض  رد  رافسا  زا  کیره  .تسا  هدش  میظنت 
هقیلعت باتک  زا  یـشخب  رب  اهنت  دیتاسا  زا  یخرب  .تسا  هدـش  رکذ  گرزب  هفـسالف  زا  يدادـعت  ياه  هقیلعت  نآ  لیذ  رد  رافـسا و  نتم 

(. هحفص ث نیرشان ، همدقم   ) دنا هدز  هقیلعت  سفن  رفس  رب  اهنت  يوجاوخ  لیعامسا  دمحم  یلوم  سردم و  یلع  اقآ  ًالثم  دنا ؛ هدز 

نوتم رد  یئاشم ، نوتم  فالخرب  .دراد  یـساسا  توافت  یقارـشا  یئاشم و  یفـسلف  راـثآ  راـتخاس  اـب  هیلاـعتم ، تمکح  بتک  راـتخاس 
تایعیبط هب  يزیرگ  راصتخا  هب  رافـسا  مجنپ  دـلج  رد  اردـص  الم  هچرگا  .دوش  یمن  ثحب  تایعیبط  تایـضایر و  زا  هیلاـعتم  تمکح 

زا شیپ  .تسا  هدـیدرگ  حرط  دوـجو  یلک  بتارم  زا  ثحب  تبـسانم  هب  ًافرـص  هکلب  لقتـسم ، وـحن  هب  هن  ثحاـبم  نیا  اـما  تسا ، هدز 
هب تایهلا  ثحابم  هب  هدرک و  ادج  تایعیبط  زا  ار  نآ  يو  اما  داد ، یم  لیکـشت  ار  تایعیبط  ثحابم  زا  یئزج  سفن  ثحبم  اردصالم ،
يا همدـقم  هباثم  هب  نآ  تادـلجم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  باتک  نیا  رد  یفـسلف  ثحاـبم  ریـس  .تسا  هتخاـس  قحلم  صخا  ینعم 

دنراد صاصتخا  داعم »  » و سفنلا » هفرعم   » ثحبم ود  هب  بیترت  هب  هک  دنا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مهن  متـشه و  ینعی  رخآ ؛ دلج  ود  يارب 
(. ص213-214 اضر ، هدازدمحم ، )

اوتحم شرازگ  ***

نیرت گرزب  زا  ار  اردـص  الم  يو  .تسا  هتخادرپ  هدنـسیون  یملع  هاگیاج  فیـصوت  هب  ادـتبا  باـتک  رب  شا  همدـقم  رد  رفظم  همـالع 
نرق هس  رد  یهلا  یفسلف  بتکم  لوا  هجرد  سّردم  وا  .دبای  روهظ  وا  دننام  يا  هنازرف  ات  درذگب  دیاب  اه  نرق  هک  هتسناد  یهلا  هفـسالف 
دیدج میدق و  هفسلف  بتک  یمامت  سأر  رد  ار  رافسا  باتک  سپس  يو  هحفـص ب .) رفظم ، همدقم  ك.ر :  ) تسا هعیـش  دالب  رد  ریخا 
باتک نآ  تارابع  زا  هتفرگرب  هدرک ، فیلأت  نآ  زا  سپ  هک  يا  هلاسر  ای  یباتک  ره  هکارچ  تسا ؛ هتـسناد  وا  تافیلأت  یماـمت  رداـم  و 
تـسا هداد  حیـضوت  هلحرم  هس  رد  ار  شا  یگدنز  هتخادرپ و  اردص  لاح  حرـش  رکذ  هب  همادا  رد  ز .)»  » و ب »  » هحفـص نامه ،  ) تسا

(. ز هحفص د -  نامه ، )

چیه رد  اردص  الم  .تسا  نیهلأتملاردص  اردص و  الم  هب  روهشم  يزاریش ، دمحم  نیدلاردص  یفـسلف  ماظن  ناونع  هیلاعتم ،» تمکح  »
مهم يراذـگ  مان  رد  ار  نآ  هکلب  هدربن ، راک  هب  دوخ  یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ار  يرگید  مان  نینچمه  مان و  نیا  شراـثآ  زا  کـی 

وا زا  سپ  هک  زین ، باتک  نیا  اما  .تسا  هدرب  راـک  هب  هعبرـألا » هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  ، » شا یفـسلف  بوتکم  رثا  نیرت 
هدافتسا .دنک  یم  دای  هیلاعتملا  همکحلا  مان  اب  نآ  زا  یسک  رتمک  تسا و  فورعم  هعبرا » رافسا   » هب هدش ، هتخانـش  وا  رثا  نیرتروهـشم 
دهاوشلا  » باتک رد  اردص  الم  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدش  لوادـتم  يو ، یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ًافرـص  وا ، زا  دـعب  ریبعت  نیا  زا 

نیدـلا لالج  دیـس  رظن  هب  .تسا  هدرک  دای  زین  هیلاعتملا » همکحلا   » مان هب  دوخ  رگید  باتک  زا  هعبرـألا » رافـسألا   » رب هوـالع  هیبوبرلا ،»
(. ص774 همطاف ، انف ، ك.ر :  ) تسا هیسدقلا » لئاسملا   » مامتان باتک  نامه  ریخا  باتک  ینایتشآ ،
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: تسا هدرب  هرهب  عبنم  هنوگ  ود  زا  دوخ  یفسلف  ماظن  سیسأت  رد  وا  هک  تفایرد  ناوت  یم  اردص  الم  راثآ  یسررب  هعلاطم و  اب 

نآ هب  لقع  دیرجت  سفن و  بیذهت  هدهاجم و  ددـم  هب  هدـیمان و  ینابر  تاماهلا  وا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  ینطاب ؛ یناحور و  عبنم  . 1
؛ تسا هتفای  تسد 

هجوت هتکن  نیا  هب  دیاب  عبانم  زا  مسق  نیا  یسررب  رد  .تسا  هدش  رگ  هولج  خیرات  رد  هچنآ  یخیرات و  انعم  کی  هب  يرهاظ و  عبانم  . 2
ًالماک ًامیقتـسم و  اهنآ  همه  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ًاموزل  هیلاعتم  تمکح  يریگ  لکـش  شیادـیپ و  رد  اهنآ  ریثأـت  زا  دارم  هک  تشاد 

زا سپ  هک  دراد  یم  راهظا  وا  یثیدح ، ینآرق و  عبانم  يانثتـسا  هب  ور ، نیازا  .دـنا  هدوب  رثؤم  اردـص  الم  هشیدـنا  اب  قفاوم  یقایـس  رد 
ریبعت هب  هاگ  هتخادرپ و  اهنآ  شور  راکفا و  هرسان  زا  هرس  دقن  یسررب و  هب  شنارـصاعم ، ناینیـشیپ و  راثآ  تدمزارد  عیـسو و  هعلاطم 

، یلـصا رـصانع  داوم و  هلزنم  هب  زین  عبانم  زا  رگید  یخرب  .تسا  هدرک  تردابم  اهنآ  زا  عافد  يزاسزاب و  هاگنآ  بیرخت و  هب  وا ، دوخ 
: ك.ر  ) دندش هدافتـسا  هیلاعتم  تمکح  نداهن  ناینب  رد  دنتفرگ و  دوخ  هب  يدیدج  تروص  اردص  الم  صاخ  تالمأت  اه و  هشیدنا  اب 

(. ص775 نامه ،

هک یلئاسم  زا  یخرب  لح  يارب  دـیدج  ياه  هار  هضرع  یکی ، درک : یـسررب  ناوت  یم  هبنج  ود  زا  ار  هیلاـعتم  تمکح  ياـه  يروآون 
هک اجنآ  زا  .اهنآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  دـیدج و  لئاسم  حرط  يرگید ، تسا و  هدوب  هعزانم  نآ  هرابرد  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ناـیم 

بتکم نیا  يدابم  ینابم و  عقاو  رد  هک  ار  نآ  ياه  يروآون  عبطلاب  دـهد ، یم  لیکـشت  دوجو  ملع  ار  هیلاعتم  تمکح  ناینب  اـنبریز و 
دوجو و زین  یفـسلف  ياه  متـسیس  ریاـس  نیزاـغآ  هطقن  هچرگ  .تسج  دـیاب  نآ  اـب  طـبترم  لـئاسم  دوجو و  لوح  دـنور ، یم  رامـشب 

یب لومـش  تعـسو و  همه  نیا  اـب  دوجو  هک  دـش  حرطم  شـسرپ  نیا  ییاردـص  ماـظن  رد  راـب  نیتسخن  يارب  اـما  تسا ، نآ  تخاـنش 
خـساپ دوجو  تلاصا  هیرظن  .درادـن  یتلاصا  تینیع و  نهذ  زا  جراخ  هک  دـشاب  فرـص  موهفم  کی  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  شریظن 

یم ار  لوق  نیا  زین  شناوریپ  انیـس و  نبا  دـننام  وا  زا  شیپ  يامکح  نانخـس  لالخ  رد  هک  تسا  شـسرپ  نیا  هب  اردـص  ـالم  هنارکتبم 
تالـضعم زا  يرایـسب  لح  ياشگ  هار  هک  يوحن  هب  ییاردـص  هیلاعتم  تمکح  رد  نآ  تیمها  رب  دـیکأت  حیرـصت و  اـما  .تفاـی  ناوت 
کیکـشت زا : دنترابع  هیلاعتم  تمکح  رد  رگید  یـساسا  ياه  يروآون  نیرت  مهم  زا  یخرب  .تسا  هقباس  یب  هدـش  یمالک  یفـسلف و 

نییبت يرهوج ، تکرح  لوقعم ، لقاع و  لقع و  داحتا  يرقف ، ناکما  طبار ، یطبار و  یسفن ، هب  دوجو  میسقت  دوجو ، تدحو  دوجو ،
طیـسب هدـعاق  سفن ، ندوب  ءاقبلا  هیناحور  ثودـحلا و  هینامـسج  هیرظن  تسا ، مراهچ  دـعب  نآ  هکنیا  نامز و  هراـبرد  دـیدج  یفـسلف 

، نامه  ) یـسانشداعم هب  طوبرم  يارآ  هعومجم  لصفنم و  لایخ  ملاع  یفـسلف  تابثا  يوقلا ، لک  اهتدحو  یف  سفنلا  هدـعاق  هقیقحلا ،
(. ص779

حیـضوت اب  همادا  رد  تاقیلعت  نیا  .تسا  هدـش  صخـشم  زمر  اب  هک  هدـمآ  امکح  زا  يدادـعت  زا  یتاقیلعت  باـتک ، تاحفـص  لـیذ  رد 
: دنوش یم  یفرعم  يرصتخم 

تمکح و وا  .هیلاـعتم  تمکح  ناـحراش  نیرت  گرزب  زا  یکی  يو  یفوتم 1246ق .)  ) یناهفصا يرون  دیـشمج  نب  یلع  اقآ  ن :» . » 1
سیردـت هب  فرژ  یعّبتت  الاو و  یتمه  اب  لاـس  هاـجنپ  لوط  رد  دوخ  تفرگارف و  1192ق )  ) يدابآدیب دـمحم  اقآ  میکح  زا  ار  نافرع 

یسک وا  نارصاعم  نایم  زا  دراد و  ازسب  یمهس  ییاردص  تمکح  صوصخ  هب  هفسلف و  يایحا  رد  وا  .تشامگ  تمه  نافرع  هفسلف و 
(. ص?2 دماح ، یناهفصا ، یجان  ك.ر :  ) تفرگ ناوت  یمن  غارس  هنیمز  نیا  رد  يو  تیمها  هب 
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شزرارپ راثآ  زا  هتشون  یبرع  نابز  هب  هک  يراوزبس  یـشاوح  تاقیلعت و  یفوتم 1289ق .)  ) يراوزبس يدـهم  نب  يداه  الم  س :» . » 2
سیردت یط  ار  ضارعا  رهاوج و  ثحابم  تایعیبط و  شخب  يانثتسا  هب  رافسا  نتم  مامت  بترم  مظنم و  يا  هنوگ  هب  يراوزبس  .تسوا 

عبط هب  رافسا  نتم  اب  ًانیع  مامت و  هب  میکح  دوخ  طخ  هب  نیا  زا  شیپ  یشاوح  نیا  .تسا  هتشون  هیـشاح  اهنآ  رب  هدرک و  یجالح  نتم ،
(. ص74 ج9 ، نسح ، دیس  نیما ، ك.ر :  ) تسا هدیسر  یگنس 

ار سردم  یلع  اقآ  .تسا  يزونز  هللادبع  الم  گرزب  فوسلیف  دـنزرف  يو  یفوتم 1307/1310ق .)  ) يزونز سردـم  یلع  اقآ  م :» . » 3
یمن دـندوب  هتفگ  ناگتـشذگ  هچنآ  سیردـت  ریرقت و  هب  ًافرـص  هفلـسف  رد  يو  .دـنا  هدـناوخ  مه  سـسؤم  میکح  مـیکح و  یلع  اـقآ 
هفسلف تالکشم  يارب  هزات  ياه  لح  هار  يوجتسج  رد  تشاد و  یـسیسأت  یقیقحت و  یـشور  يراکتبا و  داقن و  يا  هحیرق  تخادرپ ؛

(. ص127-128 ج1 ، عیشت ، فراعملاهرئاد   ) میروخ یمرب  نآ  هب  رتمک  رخأتم  يامکح  رد  هک  يراک  دوب ؛

هب یسک  اردص  الم  نامز  ات  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  یمالسا  گنهرف  رد  یفسلف  لالدتـسا  یلقع و  ناهرب  اب  ینامـسج  داعم  تابثا 
.تسا هتخادرپ  نآ  تابثا  هب  یلقع  ناهرب  قیرط  زا  هدرک ، سیـسأت  هک  یلوصا  ینابم و  ساسا  رب  اردـص  ـالم  .تسا  هتفاـین  تسد  نآ 

یلع اقآ  گرزب  میکح  هتـشاد ، زاربا  يدیدج  هیرظن  هدروآ و  هزات  نخـس  ینامـسج  داعم  باب  رد  هک  یـسک  اهنت  اردـص  الم  زا  سپ 
هجیتن یلو  هتفریذپ ، ار  وا  ینابم  زا  يرایسب  يو ، ینابم  اردص و  الم  هیرظن  زا  لماک  یهاگآ  نمـض  میکح  نیا  .تسا  يزونز  سردم 

.تسا هدرک  جارختسا  نآ  زا  ار  يدیدج  هاگدید  هکلب  تسا ، هتفریذپن  ار  نآ 

، سفن ینامـسج  ثودـح  يرهوج ، تکرح  لیبق  زا  ار  اردـص  الم  ياه  لیلحت  ینابم و  زا  يرایـسب  هک  لاح  نیعرد  يزونز  سردـم 
یم مالعا  لطاب  رگید  يوس  زا  ار  هرعاشا  هیرظن  وس و  کی  زا  ار  وا  هیرظن  یلو  دریذـپ ، یم  اهنآ  دـننام  ترخآ و  ایند و  ملاع  توافت 

؛ تسا هدرک  طقاس  داـعم  دوع  راـبتعا  هجرد  زا  یلک  روط  هب  ار  يویند  ندـب  يو  هک  تسا  نیا  اردـص  ـالم  هیرظن  نـالطب  تلع  .دـنک 
یمن عرـش  رهاظ  اب  هیرظن  نیا  .دنتـسه  يدادـتما  ياه  تروص  ياراد  اهنت  دنتـسه و  هدام  زا  درجم  يورخا  ياـه  ندـب  وا  دزن  هکارچ 

مه زا  يویند  ندـب  اب  يورخا  ندـب  ینامه » نیا   » يو رظن  قبط  هک  تسا  راوتـسا  رما  نیا  رب  اردـص  الم  هیرظن  نالطب  نینچمه  .دزاـس 
تایاور تایآ و  اب  هیرظن  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دـیاین ؛ رامـشب  يویند  ندـب  ریغ  يورخا  ندـب  دوش و  هتـسسگ 

ود نآ  نیب  ینامه » نیا   » تسا و يویند  ندـب  ناـمه  يورخا  ندـب  هک  دـشاب  بلطم  نیا  رگناـیب  يو  هیرظن  رگا  اـما  تسین ؛ راـگزاس 
هب یکدوک  ناوا  زا  يویند  يداـم  ندـب  رد  لوحت  رییغت و  دـننام  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  داوـم  رد  اـهنت  تواـفت  رییغت و  ظوـفحم و 
لاح نیعرد  یلو  هتفای ، لوحت  ًالماک  راـب  نیدـنچ  ندـب  داوم  لـحارم ، ماـیا و  نیا  رد  هک  يریپ  یلاـس و  گرزب  هب  نآ  زا  یناوجون و 

تایآ و اب  روبزم  هیرظن  ضرف  نیا  رد  تسا ، هدماین  دیدپ  نآ  رد  یلکـشم  چیه  هدنام و  ظوفحم  مایا  نیا  مامت  رد  ندـب  ینامه » نیا  »
(. ص40-47 قاحسادمحم ، يزاریش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) دوب دهاوخ  ساسا  یب  هدشدای  لاکشا  هتشادن و  یفانت  تایاور 

یلع الم  دنوخآ  رصاعم  هفسلف ، فورعم  ناسردم  املع و  زا  يو  یفوتم 1277ق .)  ) یناهفصا عیمس  الم  نب  لیعامـسا  همالع  ل :» ?. »
ًارهاـظ شتاـفو  خـیرات  هدـش و  توف  يرون  یلع  ـالم  زا  شیپ  قیقحتلا  یلع  دوـب و  یفوتم 1246ق )  ) ناهفـصا نطوتم  میکح  يروـن 

مایا رد  هک  هتـشون  شدوخ  لاـح  حرـش  رد  یفوتم 1289ق  يراوزبـس  یجاـح  هکنیا  .تسا  يرون  زا  لـبق  لاـس  هس  یلاوح 1243ق ،
لک داتـسا  تمدخ  هب  وا  تافو  زا  دعب  هدناوخ و  یم  مالک  تمکح و  سرد  یناهفـصا  لیعامـسا  الم  دزن  لاس  دـنچ  ناهفـصا  تماقا 

، ییامه  ) تسا لیعامـسادمحم  نیمه  شدوصقم  ًارهاظ  هدرک ، ذملت  يو  دزن  مه  لاس  هس  دودـح  هتـسویپ و  يرون  یلع  الم  دـنوخآ 
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(. مجنپ مراهچ و  ياهدلج  ك.ر :  ) تسا هدمآ  لیعامسا »  » مان اب  باتک  تاقیلعت  زا  يرایسب  هتبلا  ص126-127 .) لالج ،

ییاج رد  اما  تسا ، هدز  هقیلعت  يراوزبس  هموظنم  رب  هچرگا  يو  یفوتم 13?9ق .)  ) یناجنز یجدیه  یلع  موصعم  نب  دـمحم  ه :» ?. »
نسحلاوبا ازریم  زا  كدنا  تاقیلعت  رگید  يوس  زا  اما  .دشن  هدهاشم  وا  تاقیلعت  مه  باتک  رد  هدشن و  هراشا  رافـسا  رب  وا  تاقیلعت  هب 

(. 36 و 44 ، 24 تاحفص 76 ، مراهچ ، دلج   ) دیدرگ هدهاشم  ییوخ  یلعحتف  زا  ییاه  هقیلعت  ای  یفوتم 1314ق )  ) هولج

یفسلف هلئسم  کی  اردص  الم  نامز  ات  یمالـسا  هفـسلف  رد  یـسانش  تفرعم  یفوتم 1?02ق .)  ) ییابطابط نیسحدمحم  دیـس  ط :» ?. »
هماقا ناهرب  كاردا ، ملع و  ندوب  یفسلف  هلئـسم  رب  موس ) دلج  « ) رافـسا  » لوقعم لقع و  ثحبم  رد  يو  هکنیا  ات  ...تفر  یمن  رامـشب 

دنیآرب ددصرد  ییابطابط  همالع  اهنآ  ردص  رد  ییاردصون و  نافوسلیف  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  .تخادرپ  نآ  یفـسلف  هیجوت  هب  درک و 
باتک تالاقم  هعومجم  زا  هلاقم  راهچ  صاصتخا  .دـننک  لیدـبت  یلقتـسم  هخاش  هب  ار  كاردا  ملع و  هب  طوبرم  ثحابم  هعومجم  هک 
هچنآ رب  تلالد  تسا ، هدـش  نایب  اهنآ  نمـض  رد  مه  ییابطابط  همـالع  تاراـکتبا  زا  يرایـسب  هک  مسیلاـئر ،» شور  هفـسلف و  لوصا  »

زا طقف  یناهرب  مولع  رد  هکنیا  دـسیون : یم  رافـسا  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  همالع  ص29-30 .) كویب ، هداز ، یلع  ك.ر :  ) دراد میتـفگ 
ياـه ثحب  ياـضتقم  هک  تسا  یبـلطم  هکلب  تسین ، دادرارق  کـی  حالطـصا و  کـی  ًافرـص  دـننک ، یم  ثحب  عوضوم  یتاذ  ضارعا 

(. ص51 یضترم ، كاین ، يردفص   ) تسا هدش  نییبت  قطنم  زا  ناهرب  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ یناهرب  مولع  رد  یناهرب 

؛ نادبا هب  سوفن  قلعت  هن  دـنک ، یم  ریوصت  سوفن  هب  نادـبا  قوحل  قیرط  زا  يزونز  میکح  دـننام  ار  ینامـسج  داعم  ییابطابط  همالع 
، قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) تسین يزونز  همالع و  نانخـس  نیب  یتواـفت  چـیه  هلئـسم  نیا  رد  کـش  یب  سپ 

(. ص51

باتک تیعضو  ***

(. هحفص ف رفظم ، همدقم   ) تسا هدش  یگنس  پاچ  دلجم ، راهچ  رد  ناریا  رد  لاس 1282ق  رد  راب  نیلوا  باتک  نیا 

مجنپ و مراهچ ، ياهدـلج  زج  هب  .تسا  هدـش  رکذ  نآ  ياهتنا  رد  یلوادـج  رد  هک  تسا  یناوارف  طالغا  رب  لمتـشم  باتک  لوا  دـلج 
بتک یماسا  مالعا و  تسرهف  بلاطم ، تسرهف  رب  هوالع  اهدلج  یقاب  رد  تسا ، هدمآ  بلاطم  تسرهف  اهنت  اهنآ  ياهتنا  رد  هک  متفه 

.تسا هدش  رکذ  ابفلا  فورح  بیترت  هب  زین 

هلاقم عبانم  ***

.باتک نتم  همدقم و  . 1

، لوا پاچ  یمالـسا ، فراعملاهرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادـح  یلعمـالغ  رظن  ریز  دلج 13 ، مالـسا ، ناهج  همانـشناد  همطاف ، انف ، . 2
.1388

: رون یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  رافـسا ،» باتک  لماک  هخـسن  نیرت  یمیدق  رب  یهاگن  ، » دمحا دیـس  یناکرـسیوت ، . 3
ات 95. هحفص 92  هرامش 2 ، رویرهش 1374 ، اردص ، هماندرخ  هلجم 
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نید و هلجم  روـن : یـصصخت  تـالجم  هاـگیاپ  رد  هلاـقم  سردآ  ییاردـصون ،» یفوـسلیف  ییاـبطابط ، همـالع  ، » كوـیب هداز ، یلع  . 4
ات 38. هحفص 23  هرامش 29 ، راهب 1385 ، تاطابترا ،

، نیمز ناریا  گنهرف  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  میکح ،» یناهفـصا  لیعامـسا  ـالم  ، » لـالج یئاـمه ، . 5
ات 133. هحفص 124 هرامش 21 ، ، 1354

، موس پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  لوا ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  . 6
.1375

دیعس دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیـس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  مهن ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  نسح ، دیـس  نیما ، . 7
.1381 لوا ، پاچ  یبحم ،

، یفـسلف تفرعم  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  یناهرب ،» مولع  زیامت  كالم  ، » یـضترم كاین ، يردفـص  . 8
ات 64. هحفص 45  هرامش 12 ، ناتسبات 1385 ،

گرزب فراعملاهرئاد  زکرم  نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  رظن  ریز  ج21 ، یمالسا ، گرزب  فراعملاهرئاد  اضر ، هدازدمحم ، . 9
.1392 لوا ، پاچ  یمالسا ،

هنیآ هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  يرون ،» یلع  الم  میکح  لئاسر  هعومجم  ، » دـماح یناهفـصا ، یجان  . 10
هحفص 62. هرامش 28 ، يد 1373 ، رذآ و  شهوژپ ،

سردآ ییابطابط ،» همالع  يزونز و  سردم  یلع  اقآ  رظن  زا  ینامـسج ، داعم  ، » قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ، . 11
ات 54. هحفص 39  هرامش 9 ، ناتسمز 1389 ، زییاپ و  یمالسا ، هفسلف  ياه  هزومآ  هلجم  رون : یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم 

1 ص :

[ یناثلا رفسلا  ]

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یعیبطلا ملع  یف  هلحرملا 

هراشا

نع ثحبلا  انرخأ  نکل  اهماسقأ  ضارعألا و  ثحابم  یلع  اهماسقأ - رهاوجلا و  ثحابم   (1) میدقت یعدتسا  نإ  یعیبطلا و  بیترتلا  نإ 
.ضارعألا ماکحأ  یف  هررقم  لوصأب  الإ  نهربی  اهلاوحأ ال  رثکأ  نأ  امهدحأ  نیهجول  رهاوجلا 

ملع یهلإلا و  ملعلا  یف  عقی  نأل  هبسانملا  هدیدش   (2) اهتفرعم نأ  امهیناث  و 

نم ابیرق  اهتفرعم  عوقو  یـضتقا  نإ  یهلإلا و  ملعلا  یف  اهتفرعم  عقی  نأ  بجوی  ضارعـألا ال  ثحاـبم  نع  رهاوجلا  ثحاـبم  ریخأـت  - 1
ذاتسألا ذاتسألا  لمأتف ، کلذ  دارملا  لعل  هب و  الصتم  یهلإلا و  ملعلا 

نإف یلوألا  هفـسلفلا  نود  تایبوبرلا  نف  یف  عقی  نأل  هبـسانملا  هدـیدش  ضارعألل  هعوبتم  اهنوکب  رهاوجلا  هفرعم  يأ  اـهتفرعم  هلوق  - 2
یلإ ضارعألاب  ملعلا  هبسن  تاوذلا و  یلإ  میهافملا  هبسن  رهاوجلا  یلإ  اهتبسن  ضارعألاف  اهتاموهفمل - هعوبتم  اهنایعأ  ءایشألا و  تاوذ 

امکف اهنایعأ  ءایـشألا و  تاوذ  نع  ثحابلا  یهلإلا  ملعلا  یلإ  هماعلا  تاموهفملا  تایلکلا و  نع  هثحابلا  هفـسلفلا  هبـسن  رهاوجلاب  ملعلا 
، اهثحابم رهاوجلا و  ملع  یلع  اهثحابم  ضارعألا و  ملع  هرـس - سدق  فنـصملا  مدق  کلذـک  یهلإلا  یلع  هروکذـملا  هفـسلفلا  مدـقی 

لیعامسإ دمحم  ذاتسألا 
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هیلوألا اهماسقأ  هماعلا و  تاموهفملا  تایلکلا و  نع  هثحابلا  هفسلفلا  یف  عقی  نأ  نود  اهنایعأ  ءایـشألا و  تاوذ  نع  ثحابلا  تاقرافملا 
نونف همدقم و  اهیف  رهاوجلا و  ثحابم  یلع  ضارعألا  ماکحأ  انمدق  نیهجولا  نیذهلف 

تالوقملا ددع  نایب  یفف  همدقملا  امأ 

هراشا

نأ کلملا و  یتم و  عضولا و  نیألا و  هفاضإلا و  فیکلا و  مکلا و  یه  هیضرعلا و  هیقابلا  هعستلا  رهوجلا و  هرشع  هفسالفلا  دنع  یه  و 
.لعفنی نأ  لعفی و 

تلعج یتلا  ماسقألا  كارتشا  لوألا  رومأ - هسمخب  الإ  رهظی  وه ال  هتحت و  امل  سنج  اهنم  الک  نأ  تابثإ  اهدحأ  هعبرأ  ثحابم  اهیف  و 
.سنجلا یف  بجی  ام  لقأ  وه  ام  ینعم و  یف  هرشعلا  هذه  نم  لک  تحت 

نوکی نأ  الإ  مهللا  تادوجوملل  اسانجأ  نوکت  بولسلا ال  نأل  ایتوبث  افـصو  كارتشالا  ههج  وه  يذلا  ینعملا  کلذ  نوکی  نأ  یناثلا 
.فیکلا رهوجلا و  یف  امک  هیلک - یناعم  یلإ  اهب  راشی  تاناونع 

تادوجولا ال یف  الإ  نوکی  اندـنع ال  کیکـشتلا  ذإ  کیکـشتلاب - ؤطاوتلاب ال  اهتحت  ام  یلع  الوقم  یتوبثلا  فصولا  نوکی  نأ  ثلاثلا 
.تایهاملا یف  لخاد  ریغ  دوجولا  تایهاملا و  یف 

نأ اهیناث  امهنیب و  كرتشملا  ءزجلا  هیهاملا  مامت  نوکی  نأ  سماخلا  اجراخ  اضارعأ  عاونألا ال  نم  اهتحت  امیف  ـالخاد  نوکی  نأ  عبارلا 
.اذه یلع  ناهرب  نیمدقألا  مالک  یف  دجوی  مل  سنج و  تحت  نیلخاد  اهنم  نانثا  دجوی  هرشعلا ال  هذه 

هنوخسلا وه  ناک  ول  الثم  نیخـستلا  نأل  دساف  اذه  هیفیکلا و  سفن  امه  لاعفنالا  لعفلا و  نأ  معز  نم  سانلا  نم  نأ  یکح  خیـشلا  لب 
.لطاب وه  انخستم و  هکرحلا  تناکل  انخستم و  نخسم  لک  ناکل 

لیحتسی یشلا ء  بلط  داوسلا و  بلط  هنوخسلا و  بلط  وهف  دوستلا  نخستلا و  امأ  و 
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لعج فیکلا و  مکلا و  رهوجلا و  اعبرأ  تالوقملا  لعج  نم  سانلا  نم  هسفنل و  ابلط  یشلا ء  نوک  هلاحتسال  یـشلا ء  کلذ  نوکی  نأ 
یلع هجح  هل  هکرحلا و  هعبرألا و  هذه  هسمخ  اهلعج  تاحراطملا  بحاص  (1) و  رئاصبلا بحاص  مهقفاو  هیقابلا و  هعبسلل  اسنج  هبسنلا 

یف کلذ  دـعب  اندـجو  هسمخ  یف  هروهـشملا  تالوقملا  انرـصح  امل  و  اهیف ] لاق   ] اهیف للخلا  هجو  نیبن  مث  الوأ  اهلقننـس  اهیف  رـصحلا 
نإف احیحـص  هدـجت  هرکذ ال  يذـلا  رـصحلا  تربتعا  اذإ  لاق و  هروکذـملا  هعبرألا  یه  عبرأ و  یف  اهرـصح  رئاـصبلا  بحاـصل  عضوم 
نوک نم  مزلی  ریدـقت و ال  اـهل  ناـک  نإ  و  مکلا - سفن  تسیل  اـهنأل  مکلا  تحت  ـال  ضرع و  اـهنأل  رهوجلا  تحت  لخدـت  مل  هکرحلا 

هبسنلا اهل  ضرع  نإ  اهتاذل و  هبسنلا  همسقلا و ال  یـضتقت  هراق ال  هئیه  هیفیکلا  نإف  فیکب - تسیل  هتاذب و  امک  هنوک  اردقتم  یـشلا ء 
.لحملا یلإ 

- لح هدقع و 

يرخأ هلوقم  هکرحلا  اولعجی  مهنإ  ثیح  عستلا  یف  ضرعلل  رصحلا  یلع  دری  روکذملا  رـصحلا  یلع  ارهاظ  دری  امک  مالکلا  اذه  لوقأ 
دوجولا یجیردتلا  یـشلا ء  دوجو  وحن  نع  هرابع  یه  هکرحلا  نأ  لحلا  اهعفد و  بجیف  نیبهذملا  نم  لکل  نیلئاقلا  یلع  هدقع  هذـهف 

نأ زوجی  هیـسنجلا ال  اهقحلی  یتلا  هعیبطلا  هیـضرعلا و  هیرهوجلا و  تایهاملا  نع  جراخ  دوجولا  روکذـملا و  نوکلا  الإ  هل  هیهام  ـال  و 
دق اهتدحو  نأ  هکرحلا  ثحابم  یف  رکذی  يذلا  هلوقم و  نوکت  نأ  نع  الضف  سنجب  تسیل  هکرحلاف  عاونألا  هیهام  نع  اجراخ  نوکی 

.هب تقلعت  ام  رابتعاب  کلذف  هیصخش  هیعون و  هیسنج و  نوکت 

هیهاملا لوقی  نأ  هسمخلا  یف  تالوقملا  رصحی  نأ  دیری  نمل  برقألا  نذإف  لاق  مث 

، حیحص ملعأ  ام  لاقف  همسا  نع  هتلأس  ذاتسألا و  نع  تعمس  ام  یلع  یجواسلا  نالهس  نبا  وه  - 1
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اهتابث روصتی  مل  نإف  روصتی  ـال  وأ  اـهتابث  روصتی  نأ  اـمإ  یهف  هئیهلا  وه  رهوج و  ریغ  وأ  ارهوج  نوکی  نأ  اـمإ  دوجولا  ءارو  یه  یتلا 
بجوی نأ  امإف  کلذ  نود  لقعی  نأ  امإ  هفاضإلا و  یهف  اـهریغ  یلإ  ساـیقلا  نود  لـقعی  ـال  نأ  اـمإف  اـهتابث  روصت  نإ  هکرحلا و  یهف 

نع تازیمم  هل  میـسقتلا و  رخآ  یف  عقو  دـق  فیکلاف  فیکلا  وهف  الإ  مکلا و  وهف  بجوأ  نإف  وأ ال  يزجتلا  هاواـسماللا و  هاواـسملا و 
اهنإ ال ثیح  نم  هکرحلا و  نع  زاتما  هراق  اهنإ  ثیح  نم  رهوجلا و  نع  زاتما  هئیه  وه  ثیح  نم  وهف  میـسقتلا  فارطأ  نم  دـحاو  لـک 

نع زاتما  زجت  رابتعا  یلإ  جوحت  اهنإ ال  ثیح  نم  هفاضإلا و  نع  زاتما  هعوضوم  نع  هنع و  جراـخ  رمأ  روصت  یلإ  هروصت  یف  جاـتحت 
یتم و نأ  نایب  یف  ذخأ  مث  هسمخلا  یف  رصحلا  نایب  وه  اذهف  هعبرألا  تاکراشملا  نع  هلصفی  رومأ  عیمج  یلع  هفیرعت  لمتشا  مکلا و 

.مالکلا اذه  رخآ  یلإ  دحاو  دحاو  یف  مالکلا  قاس  هبسنلا و  عم  الإ  لقعی  امهریغ ال  نیألا و 

بوسنملا بوسنملا و  نع  رظنلا  عطق  عم  یه  یه  ثیح  نم  اهلقعت  نکمی  هیهاملا  لقتـسم  ارمأ  تسیل  هبـسنلا  نأ  ملعا  هعم  رخآ  ثحب 
یـش ء و ال نع  لقعلا  یف  جراخلا و ال  یف  اهدـیرجت ال  نکمی  مل  ام  لک  نیبستنملا و  نع  لقعلا  یف  اهدـیرجت  نکمی  اضیأ  هیلإ و ال 

یـشلا کلذ  عم  الإ  اهل  تایئزج  یلع  هلومحم  هعیبط  هذخأ  نکمی  الف  هادع  امع  رظنلا  هیف  الوزعم  یه  ثیح  نم  اهرابتعا  نکمی  اضیأ 
اعون وأ  اسنج  هبـسنلا  نوکف  هعون  وأ  هل  هبـسن  یه  ام  سنج  اهعم  اذوخأم  الإ  اهتحت  ام  یلع  الومحم  اعون  وأ  اسنج  نوکت  هبـسنلاف ال  ء 

.رومألا هذه  دحأ   (1) هبسنلا وذ  وه  امب  هبسنلا  وذ  نوکی  نأب  الإ  میقتسی  حصتسی و ال  اصخش ال  وأ 

میقتسی حصی و  یتح  ایلاع  اسنج  هلوقم و  هیبسنلا  هعبـسلا  تالوقملا  نم  هبـسنلا  وذ  نوکی  نأ  یـضتقی  مت  ول  هرکذ  ام  نأ  هیلع  دری  - 1
ناکملا سیل  ذإ  هلوقم  ناکملا  یلإ  هبـسنلا  وه  نیأ و  لعجل  هجو  هرکذ ال  ام  یلعف  کلذـک  سیل  ایلاع و  اسنج  هلوقم و  هتبـسن  لـعج 

یف سایقلا  اذـکه  هلوقم و  ناـمزلا  سیل  ذإ  هلوقم  ناـمزلا  یلإ  هبـسنلا  وه  یتم و  لـعج  حـصی  ـال  اذـک  هلوقم و  هبـسنلا  وذ  وه  يذـلا 
امأ هلمجلا و  یف  هیـسنجلا  یف  هل  هبـسنلا  یه  امل  هعبات  تالوقملا  يأ  اهنإ  لاـقی  نأ  ـالإ  مهللا  هیبسنلا - تـالوقملا  نم  هیقاـبلا  هسمخلا 

ذاتسألا ذاتسألا  هیف ، لمأتف  هیف  كرتشت  یتاذ  هبسن  یه  امل  دجوی  هنأ ال  لامجإلا  قافتالابف و  هلوقم  اهنوک 
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یتم و هلوقم  اذک  بسنلا و  نم  ناکملا  اهعم  ذخؤی  ام  لکل  اسنج  اهنوک  زوجی  الثم  نیألا  یه  هیناکملا و  هبسنلا  لوقنف  اذه  ررقت  اذإف 
کلت نوکیف  نامزلا  نم  اعون  اهعم  ذـخؤی  هبـسن  لکل  اسنج  نامزلا  عم  اهذـخأ  رابتعاب  اـهعوقو  حـصی  ناـمزلا  یلإ  یـشلا ء  هبـسن  یه 
کلت جاردـنال  یتم  هلوقم  تحت  هجردـنم  اصاخـشأ - نامزلا  صاخـشأ  اهعم  ذـخؤی  ام  یتمل و  اـعاونأ  عاونـألا  عم  هذوخأـملا  بسنلا 

عماج ینعم  عبسلا  بسنلا  تایهام  اهرابتعاب  تلصحت  یتلا  هعبـسلا  یناعملا  هذهل  دجو  ول  اذإف  نامزلا  قلطم  تحت  هینامزلا  صاخـشألا 
اـضرف اسنج  ینعملا  کلذ  ناک  ول  امک  عبـسلا  بسنلا  هذـهل  سنج  هبـسنلا  نأـب  لوقلا  نکمـأل  اـهماوق  یف  لـخاد  یطاوتم ء  كرتشم 
هبـسن رابتعاب  رهوجلل  اذک  لعفی و  نأ  لعفنی و  نأ  یف  یتلا  هیفیکلا  سفن  عاضوألا و  تاوذـل  یتلا  ءازجألا  سفنل  ناکملا و  نامزلل و 
کلذ لطبأ  خیـشلا  و  هیبسنلا - هیقابلا  هتـسلل  اسنج  فاضملا  لعج  نم  مهنم  همامعلا و  صیمقلاک و  کلملا  فارطأل  اذـک  هفاـضإلا و 

یف یشلا ء  نوک  نإف  هتسلا  کلت  یف  لخاد  ریغ  لوألل  ضراع  یناثلا  نکل  افاضم  هنوک  مزلتسا  نإ  ابوسنم و  یـشلا ء  نوک  نأب  لوقلا 
.انیأ لب  هفاضإ  تسیل  هبسنلا  هذه  نیأ و  اهب  وه  یتلا  هتبسن  یه  الثم  رادلا 

هیف وه  ام  یلإ  سایقلاب  هیهاملا  لوقعم  ریـصی  نأ  نیأ - وذ  وه  ثیح  نم  هل  ضرعی  نیألاب  فوصوملا  تدجو  ریرکتلا  تربتعا  اذإ  مث 
نأ امک  هفاضإلا و  هل  ضرعیف  هیواح  کلذ  يوحم و  وه  ثیح  نم  لب  طقف  نیأ  وه  ثیح  نم  ـال  واـح  کـلذ  يوحم و  وه  ثیح  نم 
یلإ سایقلاب  هلوقم  هیهام  هنوک  یش ء و  ناکم  یف  یشلا ء  نوک  کلذک  رخآ  یش ء  ضایبلا  يذل  هنوک  یش ء و  اضایب  یشلا ء  نوک 

هبسنلا نإ  مهلوق  ینعم  اذه  يوحملا و  يواحلا و  نیفرطلل  هلماش  هبسنلا  ریـصی  نأ  ثیح  نم  یناثلل  عوضوم  لوألا  رخآ و  یـش ء  هریغ 
.نیفرطلل هفاضإلا  دحاو و  فرطل  نوکت 

لیق نإف  اهانیوط  کلذل  اهتءادرب و  فرتعا  هفیعـض  هجحب  کلذ  یلع  جتحا  خیـشلا  هرـشعلا و  هذـه  نع  هجراخ  هلوقم  هنأ ال  اهثلاث  و 
لوصفلا کلذک  هماعلا و  تارابتعالا  هکرحلا و  هیئیشلا و  دوجولا و  نآلا  هطقنلا و  هدحولاک و  هرشعلا  نع  هجراخ  رومأ  انه 
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بجیف مدع  یه  امب  مادعألا  امأ  انلق  لهجلا  یمعلاک و  مادعألا  کلذک  امهلاثمأ و  راحلا و  ضیبألاک و  تاقتـشملا  موهفم  هطیـسبلا و 
- تاذلاب امیف  انمالک  ضرعلاب و  تاکلملاب  هقحلم  رصبلا  ملعلاک و  اهتاکلم  ههج  نم  یه  هیدوجولا و  رومألا  نم  انمالک  نأل  اهجورخ 

جورخ امأ  ربتعم و  دوجولا  نأ  امک  هرشعلا  هذه  یلإ  نکمملا  میسقت  یف  هربتعم  هدحولا  نأل  تابکرملا  تاقتـشملا و  مکح  کلذک  و 
امأ تملع و  امک  دوجولا  سفن  اندنع  یهف  هدـحولا  امأ  تملع و  امک  اهنع  جراخ  دوجولا  تایهاملا و  یف  مالکلا  نألف  دوجولا  سفن 

تادوجولا نع  هرابع  هقیقحلاب  یهف  هطیـسبلا  لوصفلا  امأ  هیلإ و  انرـشأ  امک  دوجولا  نم  وحن  یهف  هکرحلا  اـمأ  هیمدـع و  یهف  هطقنلا 
.تایصوصخلاب الإ  اهل  لصحت  الف  هلماشلا  رومألا  نم  هینکمملا  هیئیشلا و  امأ  هیعونلا و  تایهاملل  هصاخلا 

یـش روصت  یلع  هروصت  فقوتی  ضرع ال  امهنأل  فیکلا - هلوقم  یف  ناتلخاد  هطقنلا  هدـحولا و  نإ  لوقی  نأ  لئاقل  يزارلا  مامإلا  لاق 
.هعافدنا هجو  ملع  دق  لوقأ  هجولا  اذه  لاطبإل  ضرعتی  مل  خیشلا  هلماح و  ءازجأ  یف  هبسن  همسق و ال  یضتقی  هلماح و ال  نع  جراخ  ء 

کلذ ال هتاذـل و  هتوافملا  هاواسملا و  لبقی  ام  مکلا - نأب  کلذ  لـطبأ  مث  مکلا  یف  اـمهلاخدإ  مهـضعب  نع  یکح  خیـشلا  نأ  ملعا  و 
جراخ أدبملا  لصتملا و  مکلل  أدبم  هطقنلا  لصفنملا و  مکلل  أدبم  هدـحولا  نأب  کلذ  اولطبأ  مهنأ  موق  نع  یکح  (1) و  امهیلع لمحی 

نإ هطقنلا  لصفنملا و  وه  مکلا و  نم  مسقل  الإ  أدبم  تسیل  هدحولا  نأب  لاطبإلا  اذه  لطبأ  مث  هسفن  أدـبم  ناکل  الإ  إدـبملا و  يذ  نع 
هسفنل و أدـبم  ریـصی  نأ  عاونألا  ضعبل  أدـبم  امهنم  لک  نوک  نم  مزلی  الف  لـصتملا  مکلل  ـالإ  أدـبم  اـضیأ  تسیل  یهف  اهتیئدـبم  تبث 

نیرخآ نع  یکح 

کلذ تلق  لصفنملا  نم  هدـحولا  و  لصتملا - نم  هطقنلا  جورخ  بابلا  یف  ام  هیاغ  مکلا  قلطم  نع  امهجورخ  کـلذ  نم  مزلی  ـال  - 1
رهظی انه  نم  اذـه و  سکعب  هدـحولا  نوکیف  لصتملل  أدـبم  الـصفنم  امک  هطقنلا  نوکب  لئاق  ذإ ال  بهذـملا  اذـه  لاـطبإ  یف  اـنیفکی 

یئوخ یلعحتف  نیرکاشلا ، نم  نک  مهفاف و  لاطبإلا  اذه  خیشلا  لاطبإ  نالطب 
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نم اـم  هئیه  یه  ثیح  نم  فاـضملا و  نم  فرط  یه  ثیح  نم  هطقنلاـف  هفلتخم  تاراـبتعاب  هریثـک  تـالوقم  تحت  اهنولخدـی  مـهنأ 
.سنجلا کلذ  سیل  امب  سنجب و  موقتی  نأ  لیحتسی  هدحاولا  هیهاملا  نأل  لطاب  کلذ  فیکلا و 

ام لک  نأ  يوعدلا  نإف  هیلاعلا  سانجألا  هیرشع  يوعد  ضقانی  کلذ ال  رشعلا و  تالوقملا  نع  رومألا  هذه  جورخ  ملـس  دق  خیـشلا  و 
هریخألا و لوصفلا  هیلاعلا و  سانجألا  سفنک  طئاسبلاف  تالوقملا  هذه  يدحإ  تحت  وهف  لصف  سنج و  نم  هلـصحتم  هیهام  هل  تناک 

اندـجو اذإف  ماوقأ  هرـشع  هنیدـملا  لهأ  نأ  یعدا  نم  نأ  امک  رـصحلا  یف  حداق  ریغ  اهجورخ  هیـصخشلا  تایوهلا  هطیـسبلا و  عاونـألا 
.نینیدملا هیرشع  يوعد  یف  کلذ  حدقی  مل  نیندمتم  ریغ  هأدب  اماوقأ 

ضراوعلاب و وأ  لوصفلاب  یه  له  اهماسقأ  یلإ  اهمیسقت  نأ  قیقحت  نم  دب  الف  اهعاونأ  یلإ  تالوقملا  هذه  ماسقنا  هیفیک  نع  اهعبار  و 
هنإف ملعلا - لباق  ریغ  ملعلا و  لباق  یلإ  ناویحلا  انمـسق  اذإ  اـمک  لوصفلاـب  میـسقتلل  اـقباطم  نوکی  دـق  اـضیأ  ضراوعلا  یلإ  اهمیـسقت 

یثنألا رکذلا و  یلإ  ناویحلا  میسقتک  نوکی  دق ال  قطانلا و  ریغ  قطانلا و  یلإ  همیسقتل  قباطی 

لوصف هیف  اهتیضرع و  تابثإ  اهماسقأ و  دوجو  اهدوجو و  تابثإ  مکلا و  هلوقم  یف  لوألا  نفلا 

ثالث یه  قلطملا و  مکلا  هیهام  هفرعم  نکمی  اهب  یتلا  صاوخلا  دیدعت  یف  ( 1  ) لصف

هتوافملا هاواسملا و  ریدقتلا و  یلوألا 

- هصاخلا وأ  هماعلا  هیمسجلا  هعیبطلا  ببسب  هیمک ال  وذ  وأ  مک  اهنأ  ههج  نم  ءایشألل  اهضورع  نکل  هیفاضإ  رومأ  یه  و 

همسقلا لوبق  هیناثلا 

نائیش اضیأ  نیئیـشلا  نم  لکل  مهوتی  هلثم و  نائیـش  هیف  مهوتی  نأ  نکمی  ثیحب - یـشلا ء  نوک  امهدحأ  نیمـسق  یلع  لمتـشت  یه  و 
لوألا و لثم 
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یناثلا هیناکم و  هل  هکرح  هیف و  ارییغت  مسجلل  هقوحل  بجوی  هتاذـل و ال  رادـقملا  قحلی  ینعملا  اذـه  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  فقی  اذـکه ال 
اذه یف  دـب  امهعون و ال  نم  هدـحاو  هیوه  هل  تناک  نأ  دـعب  مسجلل  نیتیوه  ثودـح  نع  هرابع  وه  كاکفنالا و  قارتفالا و  ثودـح 

نکل یلویهلا و  ثحابم  یف  ملعتـس  امک  رادـقملل  هضورع  لیحتـسی  هداملا و  ضراوع  نم  ینعملا  اذـه  لاـعفنا و  هکرح و  نم  ینعملا 
یشلا کلذ  نوکی  نأ  ینعم  لوبقل  هداملل  ائیهم  یشلا ء  نوک  نم  مزلی  و ال  رادقملا - ببسب  وه  امنإ  ماسقنالا  هذه  لوبقل  هداملا  ؤیهت 

نأ امک  ماسقنالا  لوصح  دـنع  رادـقملا  کلذ  ءاقب  اضیأ  مزلی  دـعی و ال  امل  ادعتـسم  دـعم  لک  ناکل  الإ  ینعملا و  کلذـل  ادعتـسم  ء 
.نوکسلا عم  یقبت  یهف ال  ناکم  یف  نکسی  نأل  مسجلا  دعت  هکرحلا 

دحاوب ادودعم  ریصی  نأ  نکمی  لاحب  هنوک  هثلاثلا 

عیمجلا جورخ  زوجی  نکل ال  هیهانتم  ریغ  هیکاکفنا  تاماسقنال  لباق  دـحاو  لصتملا  مسجلا  نأ  یجیـس ء  امک  تبث  دـق  هنأل  کـلذ  و 
ریغ هتاماسقنا  نوکی  نأ  بجی  لاقی  نأ  حـص  هیهانتم و  هتاـماسقنا  نوکی  نأ  بجی  لاـقی  نأ  حـص  مسج  لـک  لـعفلا و  یلإ  هوقلا  نم 

.رادقملا هطساوب  هداملا  ضراوع  نم  نیینعملا  الک  هیهانتم و 

یف ضیعبت  لک  هلمجلاب  ددعلا و  یف  فیعضت  رادقملا  یف  فیصنتلا  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  فیصنتلل  لباق  مسج  لک  لوقنف  اذه  ررقت  اذإف 
یف هانتم  ریغ  رادـقملا  دـحاولا و  یلإ  ناصقنلا  بناج  یف  هتنم  وه  هداـیزلا و  بناـج  یف  هاـنتم  ریغ  ددـعلا  ددـعلا و  یف  ریثکت  رادـقملا 

نذإف دـیدعتلل  الباق  هتاذـل  نوکی  نأ  بجو  هیزجتلل  لباق  هتاذـل  رادـقملا  نأ  رهظ  امل  هداـیزلا و  فرط  یف  هتنم  وه  ناـصقنلا و  فرط 
وه ریـصی  دحاو  هیف  دجوی  نأل  لباق  هنإف  رادقملاک  لعفلاب  الـصتم  هوقلاب  الـصفنم  وأ  ددعلاک  لعفلاب  الـصفنم  ناک  ءاوس  اقلطم  مکلا 

فیرعتلا یف  یلوألا  یلع  رـصتقا  مهـضعبف  اهریغ  اهکراشی  ثالث ال  صاوخ  هیمکلل  نأ  قیقحتلا  اذهب  رهظف  دحاولا - کلذـب  ادودـعم 
ایرود و نوکیف  مکلا  یف  اداحتا  اهنوکب  الإ  اهفیرعت - نکمی  ـال  هاواـسملا  نـأل  فیعـض  وه  اهمدـع و  هاواـسملا و  لـبقی  ضرع  لاـقف 

لوبق یه  هیناثلا و  هصاخلا  اهیلإ  مض  نم  مهضعب 
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یمـسالا كارتشالاب  الإ  لصفنملا  ال  لصتملا - مکلا  ضراوع  نم  همـسقلا  لوبق  نإ  ثیح  صخألاب  فیرعت  هنـأل  أـطخ  وه  همـسقلا و 
لصتملا و یف  فلتخی  حیحـص ال  اذـهف  اداع  دـحاو  یـش ء  هیف  دـجوی  نأ  نکمی  هتاذـب - يذـلا  هنأب  هافرعف  ناخیـشلا  هلعف  ام  یلوألاف 

هنع ینغ  ددعلا  کلذک  فیرعتلا و  نع  ینغ  دوجولل  قواسم  وه  هیف و  لمعتسا  دحاولا  نأل  رود  هیف  سیل  لصفنملا و 

هجوأ هتس  نم  کلذ  هیمسجلا و  رادقملا و  نیب  قرفلا  یف  ( 2  ) لصف

هراشا

يزجتی يذلا ال  ءزجلا  یفن  یلع  هینبم  اهنم  هعبرأ 

هفلتخملا ریداقملا  هیلع  دراوتی  دحاولا  مسجلا  نأ  لوألاف 

تابثإ عم  هیقمعلا  هیضرعلا و  هیلوطلا و  داعبألا  اهیلع  دراوتی  هفلتخم  لاکشأب  هلکشتملا  هعمشلاک  اهلاحب  هیقاب  هصوصخملا  هیمـسجلا  و 
ذإ هرادقم  ریغتی  مل  بعکنا  اذإ  يورکلا  مسجلا  لیق  نإف  هیمسجلا  یلع  هدئاز  ریداقملا  کلت  نوک  یلع  لدیف  اهتیمـسج  دح  یف  اهتاذ 

لاکـشألا هذه  لاثمأ  نإ  هوقلاب و  نوکی  دق  لعفلاب و  نوکی  دق  يواسملا  نأ  ملعتـس  کنإ  لوقنف  هحاسملا  یف  الوأ  ناک  امل  واسم  وه 
.دعب دوجومب  سیل  هوقلاب  يذلا  هوقلاب و  الإ  هقیقحلاب  اهل  هاواسم  هفلتخملا ال 

ریداقملا یف  هفلتخم  هیمسجلا و  یف  هکرتشم  ماسجألا  نأ  یناثلا  هجولا  و 

هکرتشم ماسجألا  نأ  امک  هنأب  قارشإلا  همکح  بحاص  ضرتعا  دحاولا و  مسجلا  یلع  ریداقملا  بقاعت  یلإ  جاتحی  کلسملا ال  اذه  و 
ریداقملا یف  اهفالتخا  هیمسجلا و  یف  اهکارتشا  ناک  نإف  هردقتم  اهنوک  یف  هکرتشم  کلذک  یهف  ریداقملا  یف  هفلتخم  هیمسجلا و  یف 

یف اهکارتشا  دعب  هصوصخملا  ریداقملا  یف  اهفالتخا  نوکی  نأ  مزل  اهتیمـسج  یلع  هدـئاز  اضارعأ  ریداقملا  نوک  بجوی  هصوصخملا 
اـضرع و رادـقملا  قـلطم  نوـکی  یتـح  اهتیردـقتم  یلع  هدـئاز  اـضارعأ  هصوـصخملا  ریداـقملا  نوـکی  نأ  بجوـی  هیردـقتملا  لـصأ 

صوصخملا
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ادوجوم رادقملا  لصأ  نوکی  نأ  لطب  لب  مزلی  مل  امکف  لمأت  یندأب  رهظی  امک  لاحملا  لسلـستلا  مزل  الإ  لاحم و  کلذ  رخآ و  اضرع 
هیمـسجلا و یف  هکرتـشم  ماـسجألا  نوکی  نأ  زاـج  کلذـکف  ماـهبإلا  نییعتلا و  بسحب  نهذـلا  یف  ـالإ  صوصخملا  رادـقملل  اریاـغم 

.هلالحنا هجو  ملعتس  ادج و  يوق  ثحبلا  اذه  لوقأ  هیمسجلل  اریاغم  ادوجوم  رادقملا  نکی  مل  نإ  هصوصخملا و  اهریداقمب  هزیامتم 

هل اداع  ضعبلل  اردقم  اهضعب  نوکی  نأ  حص  ماسجألا  نأ  ثلاثلا  هجولا 

سفنب هیدودـعملا  هیردـقملا و  تسیلف  دودـعملا  ردـقتملا  فلاخی  رمألا  رثکأ  یف  داـعلا  رادـقملاف  رخـآلاب  ادودـعم  اردـتقم  اهـضعب  و 
.اضیأ هیلع  هجوتم  روکذملا  داریإلا  امسج و  مسج  اهیف  فلاخی  نأ  لیحتسی  یتلا  هیمسجلا 

همجح دادزیف  نخسی  دحاولا  مسجلا  نأ  عبارلا  هجولا 

ناک و ءالخ  لاوز  وأ  هنم  یش ء  لاصفنا  ریغ  نم  همجح  رغصیف  دربی  هتلاحتسال و  هیف  ءالخ  عوقول  و ال  هیلإ - یـش ء  مامـضنا  ریغ  نم 
ءاـنتبال يزجتی  ـال  يذـلا  ءزجلا  یفن  یلع  هینبم  اـضیأ  هجحلا  هذـه  ریداـقملل و  ریاـغم  وهف  نیلاـحلا  یف  هیوهلا  ظوفحم  مسجلا  کـلذ 

.هیفن یلع  فثاکتلا  لخلختلا و 

هداملا عباوت  نم  حطسلا  دوجو  نأ  سماخلا  هجولا 

هیمسجلل و ریاغم  حطسلا  نذإف  هیلعلاب  اهیلع  همدقتم  اهایإ  هموقم  اهنأل  هیمسجلا  سفن  سیل  هداملا  عبات  هیلع و  ناهربلا  میقنـس  ام  یلع 
.یلوأ هجو  یلع  ضراوع  نم  هنوکل  طخلا  هیضرع  تبث  حطسلا  هیضرع  تبث  اذإ 

مسجلا ینعم  یف  نیلخاد  ریغ  حطسلا  طخلا و  سداسلا  و 

مسجلا نع  امهکاکفنا  حص  املف  الاحم  هنوکل  امـسج  امـسج ال  امـسج ال  ضرف  لقع و  دقف  هانتم  ریغ  امـسج  ضرف  وأ  لقع  نم  نأل 
یف طیـسبلا  نع  لب و  مسجلا  نع  هکاکفنا  هحـصب  طخلا  امیـس  هایإ و  امهتریاغم  تبثف  هیمـسجلا  ریغ  ببـسب  هنع  اکفنی  مل  نإ  هتاذل و 
یلع همدـقتم  اهیف  هیمـسجلا  نإف  رواحم  قطانم و  اهیف  تنیعت  یتلا  امئاد  هکرحتملا  تارکلا  امأ  و  هنکاسلا - هرکلا  یف  اـمک  نیدوجولا 

نأ لیحتسیف  طوطخلا  رئاودلا و  نییعت  یلع  همدقتملا  اهتاکرح 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :

.لاحم وه  هسفن و  یلع  یشلا ء  مدقت  مزل  الإ  اهب و  هیمسجلا  موقتی 

لوهذلا مسجلا و  ملع  نم  اهملعی  دق ال  مسجلا و  ماوق  یف  ناتلخاد  امهنإف  هروصلا  یلویهلاب و  ضوقنم  هومترکذ  ام  لوقی  نأ  لئاقل  و 
رهاوجلا نم  اـبکرم  ارهوج  مسجلا  ملع  نم  نأ  باوجلا  اـنهاه و  کلذـکف  هل  نیموقم  اـمهنوک  یفاـنی  ـال  مسجلاـب  ملعلا  دـنع  اـمهنع 

هروص الب  هدام  هملع  نم  اصقان و  املع  ناـک  نإ  هتقیقح و  ملعف  هداـم  ـالب  الـصتم  ارهوج  هملع  نم  مسجلا و  هقیقح  ملعی  ملف  هدرفلا -
نوکی نأ  حـص  امل  اـضیأ  هداـملا و  باـب  نم  ـال  هروصلا  باـب  نم  اـهلعج  مسجلل  هموقم  ریداـقملا  لـعج  نم  مث  هقیقحلاـب  هملع  اـمف 

حطـسلا دوجو  یف  انککـش  هیمـسجلا و  انملع  اذإ  کلذکف  امهریاغت  بجو  مرج  همولعم ال  هروصلا  نوکی  ام  دـنع  هلوهجم - یلویهلا 
.هروصلا دوجول  اریاغم  هدوجو  ناک 

هیقرشم همکح 

یـش ء عم  لخاد  وه  ام  لک  نأ  الوأ  دهمن  انأ  وه  یعیبطلا  مسجلل  هیمیلعتلا  ریداقملا  هیـضرع  یف  هلـضف  رحب  نم  انیلع  ضافأ  يذلا  نإ 
رخآلل تالمکم  تاموقم و  يدابم و  اهنیعب  هتالمکم  هتاموقم و  امهدـحأ و  يداـبم  نوکی  نأ  دـب  ـالف  یـسنج  ینعم  هقیقح  یف  رخآ 

رخآلا و لصحم  امهدحأ  لصحم  ناکل  رادقملا - نیع  هیمـسجلا  تناک  ول  نذإف  رخآلا  ماسقأ  یف  لخدی  امهدحأ  ماسقأ  اذـک  اضیأ و 
عاونأ اهل  لصحی  دـق  هیلوألا  لوصفلا  مامـضنا  عم  هیلـصف و  تاموقم  یلإ  رقتفی  سنج - وه  يذـلا  ینعملاب  هیمـسجلا  نأ  یف  ههبـش  ال 

لوصفلا و کلت  دـعب  يرخأ  لوصف  یلإ  هرقتفم  همات  ریغ  یناعم  نوکی  طورـش  الب  یه  یه  ثیح  نم  تذـخأ  اذإ  اضیأ  یه  هیفاضإ -
هیلاـمک هروص  یلإ  رقتفی  هداـم  وه  يذـلا  ینعملاـب  هیمـسجلا  اهدـعب و  لیـصحت  روصتی  ـال  هلـصحم  عاونأ  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اذـکه 

یف یتلا  تاموقملا  يدابملا و  هذـه  مث  هقطانلاک  يرخأ  هساسحلاک و  يرخأ  هیمنملاـک و  يرخأ  یلإ  اهمامـضنا  دـعب  و  هیرـصنعلاک -
ناک یتلا  تالامکلا  لاوحألا و  نم  اهلک  نیتلیبقلا 
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یف وأ  لعفنم  رهوج  وه  امب  لعفنملا  رهوجلا  یف  وأ  رهوج  وه  امب  رهوجلا  یف  وأ  دوجوم  وه  امب  دوجوملا  لیـصحت  یف  اهیلإ  راـقتفالا 
امأ و  هیناویح - ههج  نم  ناویحلا  یف  وأ  هومن  ثیح  نم  یمانلا  یف  وأ  جازم  وذ  وه  اـمب  هیجازملا  هیفیکلاـب  فیکملا  لـعفنملا  رهوجلا 

هنوکب الوأ  لصحتی  مرج  الف  هیرادقم  هیمک و  ههج  نم  هیلإ  جاتحی  نأ  بجی  یلـصف  ینعم  یلإ  جاتحا  اذإف  یـسنجلا  قلطملا  رادـقملا 
وأ أطخ  لصحتیف  ههج  یف  هماسقنا  له  هنإ  مسقنم  وه  ثیح  نم  مسقنملل  هیلوألا  ضراوعلا  نم  اهنإف  أطخ - احطـس و  ایمیلعت و  امـسج 
نم هلصحت  نوکی  نأ  بجی  رخآ  الصحت  لصحت  اذإ  اهنم  لک  کلذک  امـسج و  لصحتیف  تاهج  یف  وأ  احطـس  لصحتیف  نیتهج  یف 

هیدودـعملا و هیداعلاک و  رـصقلا  لوطلاک و  هلـصفنم  وأ  تناک  هلـصتم  ریداقم  یه  امب  ریداقملا  قحلت  یتلا  تالامکلا  یناعملا و  باب 
یلع دراولا  لاکـشإلا  عافدـنا  هجو  ملعی  اذـهب  موزلملا و  اذـکف  لطاب  مزاللاف  کلذ  ریغ  هیمـصألا و  هیقطنملا و  نیابتلا و  كراشتلا و 

اعیمج ثلاثلا  یناثلا و  هجولا 

لصفنملا لصتملا و  یلإ  مکلا  مسقت  یف  ( 3  ) لصف

لصتم مک  هفخلا  لقثلا و  لصفنم و  مک  لوقلا  نأب  لوقلا  نالطب  یف  ریغ و  ددعلا ال  وه  لصفنملا  نإ  هعاونأ و  یلإ  لصتملا  میـسقت  و 
.رخآ رادقم  یلإ  هفاضإلاب  هلاح  هسفن و  یف  رادقملا  لاح  نیینعمل  لصتملا  ظفل  قلطی  لوقنف 

.هکرتشملا دودحلا  یلع  یقالتت  ءازجأ  هیف  ضرفی  نأ  نکمی  ثیحب  مکلا  نوک  امهدحأ  نافیرعت  هل  مکلا و  لصف  لوألاف 

یف هلباقی  لصفنملا  هوقلاب و  هیهانتملا  ریغلا  تاماسقنالل  الباق  هنوک  امهیناث  رخآل و  هیاهن  ءزجل و  هیادـب  نوکی  اـم  كرتشملا  دـحلا  و 
.نیینعملا الک 

مـسجلا یمـسقک  هیوازلا و  یطخک  هدحاو  امهتیاهن  نیرادقم  نوک  امهدحأ  نیهجو  یلع  اضیأ  وه  یفاضإلا و  ینعملا  وه  یناثلا و  و 
نیرادقم نوک  امهیناث  قلبألا و 
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.اعیمج امهیف  هلباقی  اضیأ  لصفنملا  هکرحلا و  یف  رخآلا  هیاهنل  همزالم  امهدحأ  هیاهن 

هراق تاذـلا  هتباث  نوکی  نأ  امإ  لصتملا  هلباقی و  لـصفنم  یقیقحلا و  ینعملاـب  لـصتم  یلإ  مسقنی  قلطملا  مکلا  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإ 
وه مایقلا و  یلع  ناعطاقتم  نادادـتما  هل  ام  وأ  طخلا  وه  دـحاو و  دادـتما  هل  ام  یلإ  مسقنملا  رادـقملا  وه  لوـألا  نوکی  ـال  وأ  ءازجـألا 
یلإ همـسقلا  هلوبقل  ریداقملا  متأ  وه  یمیلعتلا و  مسجلا  وه  مئاوقلا و  یلع  هعطاقتم  هثالث  تادادـتما  هل  وأ  طیـسبلا  هل  لاـقی  حطـسلا و 
دعاص نخث  هنأل  کمـسلا  قوف و  نم  لزان  نخث  هنأل  قمعلا  و  حوطـسلا - نیب  ام  وشح  هنأل  نخثلا  نیخثلا و  هل  لاقی  ثـالث و  تاـهج 

یلع هطقنلا  هکرح  نم  مستری  ام  طخلا  لاقیف  میـسقتلا  اذـه  نم  جرخ  ام  ریغ  رخآ  هجو  یلع  هثالثلا  ریداـقملا  مسرت  دـق  لفـسأ و  نم 
ملعتس اطاطحنا و  اعافترا و  حطسلا  هکرح  نم  مستری  ام  مسجلا  و  هدادتما - ذخأم  فالخ  طخلا  هکرح  نم  مستری  ام  حطسلا  طیسب و 

ثحابم یلإ  لوکوم  هماکحأ  هتیهام و  قیقحت  نامزلا و  وهف  تاذلا  رارق  هل  نوکی  يذـلا ال  لصتملا  امأ  هیف  قیقحت  لیثمت ال  درجم  هنأ 
.اهب هقلعت  هدشل  هکرحلا 

وه لب  لطاب  وه  سماخ و  مسق  ناکملا  نأ  نظ  نم  مهنم  نامزلا و  مسجلا و  حطـسلا و  طخلا و  هعبرأ  لـصتملا  مکلا  ماـسقأ  نأ  رهظف 
ددعلا وهف  لصفنملا  مکلا  امأ  ناکملاب و  لوقلا  قیقحت  یتأیس  احطس و  هنوکب  نیلئاقلا  دنع  يوحملا - یلإ  هفاضإ  عم  حطسلا  نم  مسق 

تمـسق اذإ  کنإف  كرتشم  دـح  هئازجأ  نیب  سیل  هنألف  لـصفنی  هنأ  اـمأ  هیف و  سیل  وأ  هیف  دـحاوب  ادودـعم  هتاذـل  هنوکلف  هتیمک  اـمأ 
هلمجلا تناک  جراخلا  نم  ناک  نإ  هعبرأ و  یقابلا  یقب  اهنم  ناک  نإف  الإ  امهنیب و  اـکرتشم  ادـح  دـجت  مل  نینثا  هثـالث و  یلإ  هسمخلا 

لک داحآ و  یه  تادرفملا و  نم  اهماوق  و  تاقرفتملا - نم  هماوق  لصفنملا  نأل  ددـعلا  ریغ  لصفنم  مک  دـجوی  نأ  لاحملا  نم  هتس و 
هدحولا و  دحاو - یشلا ء  کلذ  ثلثم و  وأ  ناسنإک  نیعم  یـش ء  هنأب  ذخؤی  وأ  دحاو  وه  ثیح  نم  ذخؤی  نأ  امإ  دحاولاف  دحاو  اهنم 
دوجولا باب  یف  تملع  امک  ادحاو  یـشلا ء  نوک  یف  هیـصوصخلل  لخدم  ذإ ال  هیـصوصخ  وذ  وه  امب  دحاو ال  وه  امب  دحاولا  سفن 

تادحولا نأ  یف  کش  الف 
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یهف تادحولل  لماوحلا  نود  تادحولا  کلت  غلبم  هددـع  ام  نوکی  هتاذـل  لصفنم  مک  هلـصفنم و  هیمک  اهتاذـل  اهنم  فلاتی  یتلا  یه 
.ضرعلاب دحاو  اهنم  الک  نأ  امک  ضرعلاب  ددعلل  هلماح 

راق و ریغ  ددـعلا و  وه  راق و  نیعونل  اسنج  لصفنملا  مکلا  لعج  لصفنم و  مک  لوقلا  نأ  نظ  نم  بهذـم  داسف  رهظ  قیقحتلا  اذـهب  و 
أطخلا مک و  وه  هئزجب و  ردـقم  ءزج  يذ  لک  هل و  ءازجأ  یه  اهب و  ردـقتی  عطاقملا و  نم  بکرم  لوقلا  نأب  هیلع  لدتـسا  لوقلا و  وه 

ددع و وأ  رادـقم  امإ  هل  ضرع  دـق  يرخأ و  هقیقح  هل  نوکی  نأ  زوجی  لب  تاذـلاب  مک  وهف  ءزجب  ردـقتی  املک  سیل  هنإف  يربکلا  یف 
امک هتاذل  هرثک ال  اذ  هنوکل  هیمکلا  هیـصاخ  هلف  ریثک  لوقلا  دحاو و  هنأل  الإ  هتیئزج  سیل  یفرحلا  عطقملا  هدعی و  ءزج  هببـسب  هل  راص 

نکی مل  هسوسحم  هیفیک  یه  ثیح  نم  هتاذ  یلإ  تفتلا  و  ضراعلا - یلإ  تفتلی  مل  اذإف  هدـحو  اذ  هنوکل  هدـحولا  هصاـخ  عطقملل  نأ 
يذلاف هفخلا  لقثلا و  امأ  تاذلاب و  ادحاو  تاذلاب و  امک  ءایـشألا  تناکل  الإ  ادحاو و  هدـحو و ال  عطقملا  امک و ال  هیمک و ال  لوقلا 

یف هاواسملا  نألف  لوألا  امأ  لطاب  امهالک  هیزجتلل و  امهلوبق  یناثلا  اهمدع و  هاواسملل و  امهلوبق  امهدحأ  نارمأ  امهممکت  یف  مهرغ 
هنإ هل  لیق  نارخآلا  نادحلا  قبطنا  نإف  رخآلا  هیلک  یلع  هتیلک  قبطنی  رخآ و  یـش ء  دـح  یلع  قبطنی  دـح  یـشل ء  ضرفی  نأ  وه  مکلا 

هیعیبط و امإ  هکرحم  هوق  لقثلا  نأل  امهیف  هتوبث  لیحتـسی  امم  اذه  صقان و  هنأ  رخآلل  دئاز و  هنإ  امهدحأل  لیق  قبطنی  مل  نإ  و  واسم -
تاذـلاب نیتلوقم  تحت  یـش ء  عقی  نأ  لاحم  فیکلا و  باب  نم  وه  هکرحلل و  هبیرقلا  هلعلا  وه  يذـلا  لیملا  وأ  رهوجلا  باـب  نم  یه 

(1) كاذ لقث  فصن  اذه  لقث  لاقی  امک  هیزجتلا  لوبق  نألف  یناثلا  امأ  ضرعلاب و  امهدحأ  نوکی  نأ  دب  لب ال 

نوکی هقیقحلابف  تاذـلاب  هیزجتلا  لوبق  وه  مکلا  هصاخ  وه  ام  ضرعلاب و  نوکی  امنإ  هیزجتلل  هفخلا  لـقثلا و  لوبق  نأ  لـصاحلا  و  - 1
معأ يربکلا  تلعج  ول  هعونمم و  تناک  تاذـلاب  هیزجتلا  لوبق  يرغـصلا  تلعج  ول  جـتنی و  الف  ررکم  ریغ  مهـسایق  یف  طسوألا  دـحلا 

ذاتسألا ذاتسألا  مهفاف ، هعونمم  اهتیلک  تناک  جتنیل  طسوألا  ررکتی  یتح  ضرعلاب  يزجتملا  لمتشیل  تاذلاب  هیزجتلا  لبقی  امم 
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ببـسب ینعملا  اذـه  ضورعف  رخآلل  نامزلا  فصن  یف  هفاسملا  یف  وأ  رخآلل  یتلا  هفاسملا  فصن  یف  نامزلا  یف  هتکرح  نأ  ببـسب  وه 
نامزلا هفاسملاب و  هقلعتملا  هکرحلا  یف  هریثأت 

عضو يذ  ریغ  عضو و  يذ  یلإ  میسقتلا  وه  مکلل و  رخآ  میسقت  یف  ( 4  ) لصف

هثالث ناعم  یلع  قلطی  عضولا 

سحلاب هیلإ  اراشم  یشلا ء  نوک  اهدحأ 

عضو و هطقنلل  ینعملا  اذـهب  ءافـشلا و  یف  امک  ملاعلا  اذـه  تاهج  نم  یـشلا ء  صخی  یتلا  ههجلا  نییعت  هراشإلا  هوقلاـب و  وأ  لـعفلاب 
- عضو هدحولل  سیل 

ینعملا اذه  نم  صخأ  ینعم  اهیناث  و 

ههج یف  هیلإ  راشی  نأ  نکمی  ثیحب  مکلا  نوک  وه  و 

عستلا نم  هلوقم  هیلع  لمتشی  ینعم  اهثلاث  و 

هیداملا و رهاوجلا  یلعألا  هقیقحلاـب  لاـقی  ـال  عضولا  اذـه  هتاـهج و  یف  ضعب  یلإ  اهـضعب  هئازجأ  هبـسن  ههج  نم  مسجلا  هلاـح  وه  و 
باب نم  وه  يذـلا  مسجلا  عضو  ناک  امل  هنأکف  هلوقملا  ءزج  وه  يذـلا  ثلاثلا  ینعملا  نم  لوقنم  هنأـک  مکلا و  لـصف  یناـثلا  ینعملا 

مل نأ  مکلا و  باب  نم  يذـلا  مسجلا  یف  ربتعا  اذإ  هنراقی  رمأ  کلذ  نأ  نظ  ضعب  دـنع  اهـضعب  هئازجأ  لاح  ببـسب  وه  اـمنإ  رهوجلا 
هوقلاب ءازجأ  هل  یمیلعتلا  مسجلا  نکل  ناکملا - تاهجلا و  هتاذـب  هل  بجی  طخلا  حطـسلا و ال  مکلا و ال  باب  نم  يذـلا  مسجلا  نکی 
ینعملا اذـهف  طخلا  حطـسلا و  اذـک  هبحاـص و  نم  وه  نیأ  هنأ  هراـشإ  ادوجوم  ضرف  اذإ  اـهنم  لـک  یلإ  (1) و  فیـصرت لاصتا و  اهل 

بسانملاک

نیب عامتجالا  فیـصرتلا و  مدـعل  عضو  هل  سیل  نامزلاف  هیف  عاـمتجالا  دوجولا و  یف  ءازجـألا  نیب  قارتفـالا  وه  فیـصرتلاب  دارملا  - 1
ذاتسألا ذاتسألا  رهاظ ، وه  لاصتالا و  مدعل  عضو  هل  سیل  ددعلا  دوجولا و  یف  ءازجألا 
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همساب یمسف  ینعملا  کلذل 

ریغ یقابلا  مسجلا و  حطـسلا و  طخلا و  هثالث  عضولا  وذ  مکلا  نوکی و  ـال  وأ  عضو  اذ  نوکی  نأ  اـمإ  مکلا  لوقنف  کـلذ  تملع  اذإ  و 
مـسجلا نأ  مهـضعب  مهوت  هتباث و  اهنأ  عم  هئازجأ  لاصتا  مدـعلف  ددـعلا  امأ  هئازجأ و  نیب  نارتقالا  مدـعل  رهاظف  ناـمزلا  اـمأ  عضو  يذ 

.هل عضو  كرحتملا ال 

یـشلل نوکی  نأ ال  نیب  قرف  هنإف  کلذک  سیل  اقدص و  مهوأ  امبرف  هلوقملا  نم  يذلا  عضولا  ینع  نإ  هنأب  مهولا  اذه  لطبأ  خیـشلا  و 
هکرحلا نأ  امک  راق و  نیأ  یف  نوکی  نأ ال  نیب  نیأ و  یف  نوکی  ـال  نأ  نیب  قرف  هنأ  اـمک  راـق - عضو  هل  نوکی  ـال  نأ  نیب  عضو و  ء 
سایقلاب هکرحلا  لاح  کلذـکف  راق  نیأ  اذ  نوکی  نأ  نع  هتجرخأ  نإ  نیأ و  اذ  مسجلا  نوکی  نأ  نع  مسجلا  جرخت  قیقحتلا ال  دـنع 

نإ كرحتملا و  مسجلا  یف  لدـبتم  ـال  ریغتم و  ریغ  وـه  عـضولا و  کـلذ  ریغ  مکلا  هلوـقم  یف  ربـتعی  يذـلا  عـضولا  نکل  عـضولا  یلإ 
دعبلا برقلاب و  ضعب  یلإ  اهـضعب  هئازجأ  هبـسن  نإف  مکلا  یف  وه  يذلا  عضولا  اذه  طئارـش  نم  ائیـش  مدـعی  هکرحلا ال  نإف  كرحت -

یه لوطلا و  یناعم  انهاه  اورکذـی  نأ  موقلا  هداع  نم  ملاعلا و  تاهج  یلإ  ءازجـألا - هبـسن  ظـفحت  ـال  هکرحلا  تناـک  نإ  هظوفحم و 
یه هقیقدـل و  یعیبطلا  مسجلا  ثحابم  یلإ  اهرکذ  انرخأ  نکل  هعبرأ  اضیأ  یه  قمعلا و  یناعم  هعبرأ و  یه  ضرعلا و  یناعم  هسمخ و 
نإ هیلإ و  هعجار  طـخلا و  عون  نم  تاذـلاب  مک  یهف  تادادـتمالا  سفن  ینعأ  لوـألا  ینعملا  قمعلا  ضرعلا و  لوطلاـب و  دـیرأ  نإ  هنأ 

یعیبطلا مسجلا  ثحابم  یف  اهرکذـف  هیعیبط  رومأ  نع  اهتاموهفم  جرخت  تافاضإ ال  عم  هذوخأم  تاـیمک  یهف  یناـعملا - رئاـس  دـیرأ 
یلوأ

هعبرأ هوجو  یلع  وه  ضرعلاب و  وه  امنإ  تاذلاب و  مکب  سیل  امیف  ( 5  ) لصف

مکلا یف  ادوجوم  ارمأ  نوکی  نأ  اهلوأف 

اهانددع یتلا  رومألا  لثم 
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هیف ادوجوم  مکلا  نوکی  نأ  اهیناث  و 

یف رهاظ و  وه  تایداملا و  یف  دـجویف  لصتملا  امأ  تایداملا و  تاقرافملا و  یف  دـجوی  لصفنملاف  لـصفنم  وأ  لـصتم  اـمإ  کـلذ  و 
الـصفنم الـصتم و  تاذلاب  لصتملا  نوکی  دق  يداملا و  ملاعلا  اذه  ریغ  ایرادقم  املاع  دوجولا  یف  نأ  یلإ  بهذ  نم  دـنع  تاقرافملا 

ذإ ال مایألا  تاعاسلا و  یلإ  هماسقنا  بسحب  ضرعلاب  لصفنم  هفاسملا و  ههج  نم  ضرعلاب  تاذـلاب و  لصتم  ـالثم  ناـمزلاک  ضرعلاـب 
هکرحلاـک و وهف  ضرعلاـب  راـقلا  ریغلا  لـصتملا  اـمأ  هلوقملا و  کـلت  نم  یـش ء  هل  ضرعی  مث  هلوقم  تحت  یـشلا ء  نوک  یف  عاـنتما 

نم فاصوألا  هذـهب  فصوی  دـق  نامزلا و  ههج  نم  هاواسماللا  هاواسملا و  رـصقلا و  لوطلا و  نم  ریداقملا  فاصوأب  فصوی  کلذـل 
اضیأ هفاسملا  ههج 

مکلا هل  لصح  يذلا  لحملا  یف  هلولح  ببسب  هتیمک  نوکی  ام  اهثلاث  و 

مکلا یف  لحم  یف  هلوصح  ببسب  قیمع  ضیرع و  لیوط و  هنإ  داوسلل  لاقی  امک 

تاذلاب مکلا  اهیلع  لاقی  ءایشأ  یف  هرثؤم  يوق  نوکی  نأ  اهعبار  و 

وأ هدـع  وأ  هدـش  اهنع  لعفلا  روهظ  فالتخا  رابتعاب  لب  کلذـک  هوقلا  سفن  نأل  هیهانتم ال  ریغ  وأ  هیهانتم  اـهنإ  يوقلا  کـلتل  لاـقیف 
يذـلا نأ  یناثلا  هدـملا و  یف  ناصقنلا  بجوی  هدـشلا  یف  هدایزلا  نأ  امهدـحأ  نیهجو  نم  هدـملا  هدـشلا و  رابتعا  نیب  قرفلا  و  هدـم -

[. هدشلا  ] هدملا بسحب  هیف  توافتی  امبر ال  هدملا ]  ] هدشلا بسحب  يوقلا  هیف  توافتی 

هماسقأ هماکحأ و  رکذ  یف  عرشنلف  هیلوألا  هماسقأ  مکلا و  فیرعت  نع  غارفلا  عقو  اذإ 

هثالث هوجولف  لصفنملا  امأ  هل  دض  مکلا ال  نأ  یف  ( 6  ) لصف

هنم لقألاب  موقتی  هنم و  رثکألا  موقی  ددع  لک  نأ  اهدحأ 

هب موقتی  رخآلا و ال  امهدحأ  موقی  نادضلا ال  و 

فالخلا هیاغ  نیددع  نیب  دجوی  هنأ ال  اهیناث  و 

نأل هدـض  نوکی  الثم ال  فلألا  یلإ  سایقلاب  فالخلا  هیاغ  یف  ناک  نإ  ناـنثالا و  هداـیزلا و  لـبقی  ـال  دـح  یلإ  فقاو  ریغ  اـمهنوکل 
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هنم دعبلا  هیاغ  یف  سیل  هنأل  هل  ادض  سیل  فلألا  نکل 

نیداضتملا طرش  هیلع  بقاعتلا  بیرقلا و  عوضوملا  داحتا  نأ  اهثلاث  و 

ضورع لیحتسی  هدحو و  هدحو و  هدحو و  عامتجاب  اهتروص  موقتی  تادحو  عیمج  نع  هرابع  الثم  هثالثلا  نإف  کلذک  ددعلا  سیل  و 
هثالثلا ریداقملا  سیلف  لصتملا  امأ  هثالثلا و  عوضوم  ریغ  هینینثالا  عوضومف  ـالإ  دـسفی و  نأـب  ـالإ  هنیعب  بیرقلا  اـهعوضومل  هینینثـالا 

لوبقملا هل و  لوبقم  وأ  رخآلل  لباق  امإ  اهنم  الک  نأ  لوألا  اضیأ - نیهارب  هثالثل  رخآلل  اداضم  اهضعب  طوطخلا  حوطـسلا و  ماسجألا و 
بیرقلا اهعوضوم  نأ  ثلاثلا  رخآلا و  نع  دعبلا  هیاغ  یف  رادـقم  دـجوی  هنأ ال  یناثلا  هدـض و  نوکی  فیکف  لباقلاب  موقتی  نأ  دـب و  ال 

.ادحتم سیل 

- تالازإ كوکش و 

هیدرفلل هداضم  هیمک  هیجوزلا  س 

مدع اهنأل  هیدوجو  تسیل  هیدرفلا  نأل  فیکلا و  باب  نم  یه  لب  اهتاذل  همـسقلا  هاواسملا و  اهلوبق  مدعل  مکلا  باب  نم  تسیل  اهنإ  ج 
.ادحاو سیل  امهعوضوم  نأل  داضتلا و  نود  هکلملا  مدعلاب و  امهنیب  لباقتلاف   (1) هیجوزلا

- ناتداضتم ناتیمک  ءانحنالا  هماقتسالا و  س 

الإ اینحنم - ریصی  میقتـسملا ال  طخلاف  لحملا  لدبتب  الإ  رخآلاب  امهدحأ  لدبت  نکمی  نالـصف ال  امه  اضیأ  فیکلا و  باب  نم  امه  ج 
.داضتلا طرش  وه  لحم و  یلع  امهبقاعت  نکمی  الف  هیف  يذلا  حطسلا  مادعناب 

ناتیمک امهنأ  عم  لصفنملا  دض  لصتملا  س 

مکلا ماسقأ  نم  نوکی  الف  دوجولاب  هتحت  جردـنا  نإ  هیهاملا و  بسحب  هسنج  تحت  جردـنی  لصفلا ال  مکلا و  یعونل  نالـصف  امه  ج 
امع لاصتالا  مدع  لاصفنالا  ذإ  یمدع  امهدحأ  نأ  یلع  ضرعلاب  لب  تاذلاب 

، مهفاف باجیإلا  بلـسلا و  لباقت  امهنیب  لباقتلاف  تاذـلاب  بجاولا  یلع  اـهقالطإ  حـص  اذـهل  اـقلطم و  هیجوزلا  بلـس  هیدرفلا  لـب  - 1
لیعامسإ
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.کلفلاک  (1) هسنج بسحب  وأ  رصانعلاک  هعون  بسحب  الصتم  نوکی  نأ  هنأش  نم 

تایمک اهلک  لیلقلا و  دض  ریثکلا  ریغصلا و  دض  میظعلا  توافتملا و  دض  يواسملا  س 

امک اهل  داضتلا  ضورع  لیحتـسی  یناعملا  هذـه  لاثمأ  نأ  یلع  تایمک  اهتایهام  اهـسفنأ و  یف  اهنأ  ـال  تاـیمک  یف  تاـفاضإ  هذـه  ج 
.فاضملا باب  یف  ملعتس 

لفسألا ناکملا  دض  یلعألا  ناکملا  س 

لفـسلا یف  لوصحلا  قوفلا و  یف  لوصحلا  معن  دـحاو  عوضوم  یلع  اـمهبقاعت  عـنتما  تاذـلاب و  ادـحاو  سیل  بیرقلا  اـمهعوضوم  ج 
هتحت و ام  یلإ  سایقلاب  قوفلاف  نایفاضإ  امهنأل  تحت - قوفب و ال  سیل  ناکم  وه  امب  ناکملا  اـضیأ  ناـکملا و  ریغ  اـمه  ناداـضتم و 

اهل داضتلا  ضورع  عنتما  هیفاضإلا - رومألا  سکعلا و  کلذک 

فعضتلا دادتشالا و  لبقی  مکلا ال  نأ  یف  ( 7  ) لصف

هراشا

- نیهجوب صقنلا  دایدزالا و  نیب  امهنیب و  قرفلا  اولاق 

هدایز لثم و  یلإ  هیف  راشی  نأ  نکمی  مکلا  یف  یش ء  یلع  دئازلا  نأ  امهدحأ 

.کلذ هیف  نکمی  فیکلا ال  یف  رخآ  نم  دشألا  و 

نکمی ثیحب  هسفن  دـح  یف  مکلا  نإف  هسفن  دـح  یف  امهل - عوضوملا  فالتخا  بسحب  قرفلا  اذـه  نأب  هنع  بیجی  نأ  دـحأل  لوقأ و 
نم رخآ  یلع  یـش ء  هلیـضف  نإ  مث  کلذک  سیل  فیکلا  عضولا و  وأ  دوجولا  یف  هل  نیابتم  رخآ - یـش ء  یـش ء و  یلإ  هیف  راشی  نأ 

فیکلا ال یف  لضفألا  فالخب  هراشإلا  یف  زیمتم  رمأب  مکلا  یف  لضفألا  ناک  مرج  الف  هباب  نم  یشب ء  نوکی  نأ  بجی  هسنج  وأ  هعون 
کلذ تضتقا  دادتشالا  هعیبط  نأل 

، هسنج بسحب  الإ  رخآ  مسج  یلإ  هلاصتا  نکمی  الف  کلفلا  امأ  عونلا و  یف  اهکراشی  ام  یلإ  اهنم  لک  ضاعبأ  لاصتا  نکمی  هنإف  - 1
هر لیعامسإ 
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رصحنم ریغ  صقنألا  دیزألاب و  توافتلا  نأ  یناثلا 

.فالخلا هیاغ  امهنیب  نإف  نیدضلا  یفرط  نیب  رصحنم  فعضألا  دشألاب و  توافتلا  و 

ثیح ال فیکلا  هیهام  مکلا و  هیهام  یلإ  عجار  رمأ  اذـه  لب  دادتـشالا  داـیدزالا و  نع  جراـخ  ینعم  بسحب  قرف  اـضیأ  اذـه  لوقأ و 
دحأ یمـسی  نأـب  حلطـصی  نأ  ـالإ  مهللا  اـعیمج  اـمهیف  دـحاو  ینعم  هداـیزلا  نأ  عم  اـهیف  رخـآلا  یهتنی  هداـیزلا و  یف  امهدـحأ  یهتنی 

.هیمست درجم  نوکیف  دادتشالاب  امهیناث  هدایزلاب و  نیلامکتسالا 

تـسل دایدزا  صقنت و  دادتـشا و ال  فعـضت و  هتعیبط  یف  سیل  کلذک  مکلا و  یف  داضت  نأ ال  ققح  نأ  دعب  ءافـشلا  یف  خیـشلا  لاق 
يرخأ نم  هیمک  اـهنأ  یف  دـیزأ  دـشأ و  نوکت  ـال  هیمک  نأ  ینعأ  نکل  و  صقنأ - وأ  هیمک  نم  دـیزأ  نوکت  ـال  هیمک  نأ  اذـهب  ینعأ 

ینعأ رخآ  نم  دیزأ  یفاضإلا  ینعملا  ثیح  نم  ناک  نإ  رخآ و  نم  دحاو  دعب  وذ  اهنأ  یف  دشأ  يأ  هیطخ  دشأ  طخ  اهل و ال  هکراشم 
.یفاضإلا لوطلا 

كاذ دوجو  نم  لمکأ  دشأ و  اذه  دوجو  نکل  رخآ  نم  داوس  هنأ  یف  دـشأ  نوکی  اداوس ال  نإف  مهدـنع  فیکلا  لاح  اذـکه  لوقأ و 
تایهاملا نود  تادوجولا  لاح  فالتخا  یلإ  عجری  رومألا  هذـه  لثم  یف  توافتلاف  ریـصقلا  نم  لمکأ  لیوطلا  طخلا  دوجو  نأ  اـمک 

.تملع امک  صقنأ  متأ و  فعضأ و  دشأ و  هتاذب  دوجولا  اندنع و 

ضعب اذک  هل و  دض  رهوجلا ال  نإف  مکلا  صاوخ  نم  اسیل  صقنتلا  دادتـشالا و  یفن  داضتلا و  یفن  ینعأ  نیعـضولا  نیذـه  نأ  ملعا  و 
هیاهناللا هیاهنلا و  لوبق  یه  هعبار و  هصاخ  الوأ و  هروکذـملا  هثالثلا  یه  مکلل  هیواسملا  صاوخلا  اـمنإ  هل و  دـض  ـال  فیکلا  ماـسقأ 

هیف ملکتنلف 

هثالث اهنم  رکذن  هریثک  نیهارب  هیلع  داعبألا و  یهانت  تابثإ  یف  ( 8  ) لصف

هریدتسم هکرح  دوجو  لاحتسال  هیهانتم  ریغ  داعبأ  دجو  ول  هنأ  هیلع  لوعملا  وه  لوألا و 

هراشا
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نم جراخلا  طخلا  راص  یتح  هرکلا  تکرحت  اذإف  طخلا  کلذـل  زاوم  طـخ  اـهزکرم  نم  جرخ  هرک  هاـنتم و  ریغ  اـطخ  انـضرف  اذإ  اـنأل 
هتماسملا و لوأ  اهیلع  عقی  هطقن - نم  یهانتملا  ریغلا  طخلا  یف  دـب  الف  هل  ایزاوم  ناک  نأ  دـعب  یهاـنتملا  ریغلا  طـخلل  اـتماسم  اـهزکرم 

نوکی ثیحب  هرکلا  زکرم  نم  جراخلا  طخلا  عوقو  نکمأ  و  يرخأ - هطقن  اهقوف  الإ و  طخلا  کلذ  یف  هطقن  هنأل ال  لاحم  کلذ  نکل 
لیمب اهنم  لک  عم  هتماسملا  نأل  هیناتحتلا  عم  هتماسملا  لبق  ادـبأ  هیناقوفلا  هطقنلا  عم  هتماسملا  هطقنلا و  کلت  نم  هدـحاو  لکل  اـتماسم 

نیتلداـبملاک اـمهنأل  هلیم  عـضوم  يزاوـملا و  طـخلا  نیب  وأ  نیطخلا  نیب  هصاـخ  هیواز  لوـصحب  طـخلا و  کـلذ  هازاوـم  نع  صاـخ 
کلت قوف  هطقن  عم  لقأ  هیوازب  يرخأ  هتماسم  اهلبق  لصحی  ـالإ و  هیوازب  هطقن  عم  هتماـسم  لـصحی  ـال  مرج  ـالف  اـمئاد - نیتیواـستملا 

هذـه نأل  لاحم  یلاتلا  نکل  هتماسملا  طقن  لوأ  یه  هطقن  كانه  نوکی  نأ  لاحتـسا  هیهانتم  ریغ  هطقنلا  تناک  اـمل  اذـکه و  هطقنلا و 
ینعمب لوأ ال  هلـصتملا  هطقنلا  کلتل  سیل  هیف و  تثدح  نآ  لوأ  اهثودـحل  نکی  مل  نإ  فرطلا و  ینعمب  ءادـتبا  اهل  هثداح و  هکرحلا 

.رخآ ینعمب  فرطلا و ال 

عافدنا کش و 

اهثودـح نامزل  لوأ  یتلا ال  رومألا  نم  ایاوزلا  رئاسک  هتماسملا  هیواز  ثودـح  نأب  ناهربلا  اذـه  یف  حدـق  نم  نیرخأتملا  رباکأ  نم  و 
نآ یف  هکرحلاب  تثدـح  هیواز  لک  ذإ  یلوأ  هیواز  اهئازإب  یتلا  ایاوزلل  نوکی  امک ال  یلوأ  هطقن  هتماسملا  طـقنل  نوکی  نأ  بجی  ـالف 

رخآلا نع  نیعلـضلا  دحأ  نالیم  دنع  هقلطملا  هیلوألاب  فصوت  هیواز  الف  اهثودح  نآ  لبق  نآ  یف  تثدـح  دـق  اهنم  لقأ  يرخأ  هیوازف 
.هتماسملا طقن  یلوأ  اهنأب  فصوت  یه  یهانتملا  ریغلا  طخلا  یف  هطقن  اذکف ال  امهقابطنا  دعب 

رئاسک غلبم  یلإ  امظاعتم  هنم  اهدوجو  ئدتبی  لوأ  دـح  اهل  نکل  هیف  هکرحلاب  اهثودـح  نوکی  نآ  لوأ  اهل  سیل  هیوازلا  نأ  به  لوقأ 
لوصحلا هیجیردتلا  رومألا 
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طخلا یهانتملا و  ریغلا  طخلا  نیب  يذلا  عطاقتلا  هطقن  نالیس  نم  طخ  ثودح  بجی  نأک  اجیردت  هتماسملا  هیواز  ثودح  نازو  یلعف 
لوأ الوأ - ضورفملا  طخلا  کلذـل  لب  اهنالیـس  نم  تثدـح  يذـلا  طـخلل  لـب  هلایـسلا  هطقنلا  کـلتل  نوکی  هجو  یلع  هل  تماـسملا 

يذـلا تانآلا  لوأ  ینعی  رخآلا  ینعملاب  لوأ  روکذـملا  طخلل  وأ  اهل  نکی  مل  نإ  هیتمـسلا و  هلـصتملا  طـقنلا  هنم  ئدـتبی  فرط  ینعمب 
.طقنلا نم  اهئازإب  ام  هیوازلا و  هیف  تثدح 

دحاو إدبم  نع  نادادتما  جرخی  نأ  زاجل  هیهانتم  ریغ  داعبألا  تناک  ول  یناثلا  ناهربلا 

یهانتملا ریغلا  نیدادتمالا  رادقم  هبـسن  یلع  نیطخلا  نیب  جارفنالا  رادـقم  نوکیف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  دـیازتب  دـعبلا  لازی  ثلثم ال  یقاسک 
هیلع دری  ام  هانحرش و  دق  یملسلا و  ناهربلاب  یمـسملا  وه  اذه  فلخ و  اذه  نیرـصاح  نیب  اروصحم  هنوک  عم  اضیأ  هانتم  ریغ  نوکیف 

.هیادهلا حرش  یف  هنع  بذلا  نکمی  ام  و 

دحاو فرط  نم  وأ  نیفرطلا  نم  امإ  هانتم  ریغ  دعب أ ب  ضرفن  ثلاثلا  ناهربلا 

طخ د ب نم  دیزأ  فرط ب  یف  یهانتملا  ریغلا  طخ ج ب  نوکیف  وه د  رخآ و  دح  نکیل ج و  دـح و  هیف  ضرفی  نیریدـقتلا  یلع  و 
نوکیف هیاهنلا  ریغ  یلإ  اعم  ادتمی  نأ  امإ  ولخی  الف  هطقن ج  یلع  هطقن د  قابطنا  انضرف  اذإف  رادقمب ج د - فرط ب  یف  یهانتملا  ریغلا 

رادـقمب ج د نم د ب  دـیزأ  و ج ب  اـعطقنم - فرط ب  یف  اـیهانتم  نوـکیف  هنع  رـصقی د ب  وأ  عـنتمم  وـه  صقاـنلا و  لـثم  دـئازلا 
هلح رـسعی  کش  ناهربلا  اذـه  یلع  يزارلا و  مامإلا  لاق  بولطملا  وه  و  ههج ب - یف  ایهانتم  ینعأ ج ب  عومجملا  نوکیف  یهانتملا 
ههج یلإ  هتیلکب  صقانلا  كرحتی  نأ  اهدـحأ  هثالث - هوجو  دـحأ  یلع  نکمی  اـمنإ  دـئازلا  هیاـهن  یلع  صقاـنلا  هیاـهن  قیبطت  نأ  وه  و 

.ناتیاهنلا قبطنی  یتح  هتیاهن  ههج  نع  هتیلکب  دئازلا  كرحتی  وأ  هتیاهن  یلع  هتیاهن  قبطنی  یتح  هتیاهن 

.فرطلا یف  اقباطتی  یتح  دئازلا  صقتنی  وأ  صقانلا  دادزی  نأ  اهیناث  و 

صقانلا یلع  اهب  قبطنی  هلـضف ال  دئازلا  یف  رهظی  ذـئنیح  و  صقانلا - هیاهن  یلع  دـئازلا  هیاهن  عضوی  هنکل  امهلاحب و  انوکی  نأ  اهثلاث  و 
هنع هیفاجتم  یقبی  لب 
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هرداصم لوألا  هجولا  یلع  قیبطتلا  ءاعداف  لاق  مث  رخآلا - فرطلا  نم  رهظی  یتح  بناج  یلإ  بناج  نم  هلضفلا  کلت  دیزی  لازی  مث ال 
لوبذـلا ومنلا و  دـعب  امهنم  لک  ذإ  لاحم  هنم  مزلی  یناثلا ال  هجولاب  هنع و  ناکم  ولخی  امیف ال  نکمم  ریغ  هکرحلا  نـأل  بولطملا  یلع 

اذإف لوزت  ثیح  یلإ  یهتنی  نیطخلا و ال  یهانت  عم ال  ادبأ  هلـضفلا  کلت  یقبی  لوقی  نأ  مصخلل  ثلاثلا  هجولاب  رخآلل و  ایواسم  راص 
.ادبأ هدوجوم  هلضفلا  کلت  نأل  دئازلل  ایواسم  صقانلا  لعج  مزلی  و ال  هیاهنلا - ریغ  یلإ  نادتمی  امه 

.بولطملل دیفم  زئاج  هثالثلا  ءاحنألا  نم  دحاو  لک  یلع  قیبطتلا  ءاعدا  لوقأ 

نأ هیف  روصتی  هنإف  نکمم  صقانلا  يأ  ءزجلا  هکرح  نکل  نکمم - ریغ  هنأ  ملـس  نإ  دـئازلا و  يأ  لکلا  هکرحف  لوألا  هجولا  یلع  اـمأ 
.هریغ لغشی  اناکم و  یلخی 

کلت نأل  بولطملا  وه  ام  دـیفی  نکل  دـئازلا  صاقتنا  صقانلا و  داـیدزا  دـعب  لـصح  نإ  قیبطتلا و  نـألف   (1) یناثلا هجولا  یلع  اـمأ  و 
.هلاحم ایهانتم ال  ناک  یهانتملل  ایواسم  هنع  هانتم  رادقم  ناصقن  دعب  راص  اذإ  دئازلا  طخلاف  طخ ج د  ردقب  ناصقنلا  کلذ  وأ  هدایزلا 

ملعف یهانتملا  عم  اهاوس  امیف  قیبطتلا  لصح  اذإف  رادقم ج د - هیـضتقی  امب  هنأل  هانتم  ردـق  هیفاجتملا  هلـضفلا  کلتف  ثلاثلا  یلع  امأ  و 
نأل باهـسإلا  بانطإلا و  هفاخم  اهرکذ  اـنکرت  هریثک  نیهارب  اـنهاه  اـهاوس و  اـم  یلع  هلـضفلا و  کـلت  یلع  لمتـشملا  دـعبلا  یهاـنت 

اهنود امب  لصاح  بولطملا 

باوجلا لاؤسلا و  هروص  یلع  اهرکذنلف  تالالحنا  تالاکشإ و 

فیک فنـصملا  بانج  نم  بجعلا  لک  بجعلا  ثلاثلا و  یناـثلا و  هجولا  یلع  باوجلا  یف  اـم  لـمأت  یندأ  هل  نم  یلع  یفخی  ـال  - 1
یئوخ یلع  حتف  مارملا ، مهفت  ماقملا  یف  ربدتف  مالعألا  ردص  هنوک  عم  مالکلا  اذهب  هوفت 
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داعبألا هذه  ءاهتنا  عانتماب  دهـشی  کلذـک  دـحاو  نامز  یف  نیناکم  یف  دـحاولا  مسجلا  لوصح  عانتماب  هترطف  دهـشی  امک  ناسنإلا  س 
.تایلوألا یف  کشلا  بجوی  هعانتماب  مکحلاف  هزواجتی  عطقم ال  یلإ 

مزاج مهولا  نأ  ملـسن  لب ال  نینثالا  فصن  دحاولا  لثم  تایلوألا  یف  مزجلاک  هب  مزجلا  نأ  ملـسن  مهولا و ال  ههیدب  نم  کلذ  لعل  ج 
.رخآ دعب  هدعب  نوکی  دعب ال  روصت  هیلع  بعصی  هنأ  رمألا  هیاغ  یهانتملا  ریغلا  دعبلا  دوجوب 

دعبلا دوجول  فلخلا  مزلی  لوألا  یلعف  نکمی  وأ ال  ملاعلا  جراخ  یلإ  دیلا  دم  هل  نکمی  لهف  ملاعلا  فرط  یلع  فقو  ول  اناسنإ  نأ  س 
.کلذ نع  عنمی  مسج  دوجول  یناثلا  یلع  اذک  داعبألا و  عیمج  نع  جراخلا 

هیناکم هکرح  هعبط  یف  سیل  كانه  يذلا  مسجلا  نإف  طورشلا - لب  طرـشلا  دقفل  لب  هنع  يرادقم  عنام  دوجول  کلذ ال  هنکمی  ج ال 
.لاثملا ملاع  یف  ام  لاوحأب  هبشی  كانه  هلاح  لب 

ناکل نیعارذب  دیزأ  انردق  ول  زیحلا و  اذه  نم  عسوأ  هزیح  ناک  عارذب  نآلا  هیلع  وه  امم  دیزأ  انردق  ولف  ایهانتم  ناک  ول  ملاعلا  نإ  س 
.ریداقم تاوذ  وأ  ریداقم  یه  هیدوجو  زایحأ  ملاعلا  جراخف  اذکه  و  عسوألا - کلذ  نم  عسوأ 

.هب هربع  الف  دوجولا  یف  هل  لصاح  یمهو ال  رمأ  درجم  اذه  ج 

لک تایئزج  اعیمج و  ناهربلا  سحلا و  هیلع  لد  امک  اهـصخش  یف  اـهعون  راـصحنال  هیـضتقم  ریغ  هیلک  هدـحاو  هقیقح  هیمـسجلا  س 
ناک هیهاملا  مزاول  نم  ناک  اذإ  ناکمإلا  نـأل  ضعب  نع  ناـکمإلاب  یلوأ  اهـضعب  سیل  هوقلا و  بسحب  لـقعلا  دـنع  هیهاـنتم  ریغ  یلک 

تباث قاقحتـسالا  ضیفلا و  ماع  بجاولا  نأل  هدوجوم  یهف  هیهانتم  ریغ  ماسجأ  ناکمإ  دوجولا  یف  نذإف  اعیمج  اـهدارفأ  نیب  اـکرتشم 
.داجیإلا بجیف 

هرثکلا نم  عنمی  مل  نإ  هیمـسجلا و  نإف  یـشلا ء  هیهام  مزاول  نم  وه  امیف  عناملا  راصحنا  مدعل  هیهاملا  جراخ  یف  نوکت  دق  عناوملا  ج 
کلفلل يذلا  يروصلا  دوجولاف 
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.دحاو صخش  یف  الإ  هعون  نوکی  نأ  عنمی 

هئازجأ یلإ  ساـیقلاب  هعیبطلل  الـصاح  ارمأ  هیلکلا  هرثکلا و  تناـکف  لـکلا  هتعیبـط  ثیح  کـلفلا  ءازجأ  نم  ءزج  یف  لکـشی  اذـه  س 
.ءازجألا کلت  كراشی  ام  دادعأ  یف  یهانتلا  مدع  لمتحیف 

اهل ءزج  هیناسفن ال  هروصب  هتداـم  موقتی  ناویح  هنـأل  ایرادـقم  هل  ءزج  ـال  کـلف  وه  اـمب  کـلفلا  ذإ  کـلفب  سیل  کـلفلا  ءزج  نإ  ج 
ینعملاب کلفلا  هیمـسجل  هیرادـقملا  ءازجألا  امنإ  رابتعالاب  ریاغتم  دوجولا  یف  دـحاو  یـش ء  هسفن  کلفلا و  هعیبط  رادـقملا و  بسحب 

.سنج یه  يذلا  ینعملاب  هدام ال  یه  يذلا 

.هیهانتم ریغ  هدام  دوجولا  یف  بجیف  هیاهن  هیادب و  نوکلل  نوکی  الف  هل  هیاهن  هل و ال  هیادب  نامزلا ال  س 

.هفلتخم لاوحأ  یف  هفلتخم  لاکشأب  لکشتی  دق  دحاولا  مسجلا  نأل  هداملا  یهانتالل  مزلتسم  ریغ  نوکلا  یهانت  ج ال 

.یهانتاللا هلوبق  یف  رغصلاک  مظعلا  یهانتاللا و  هلوبق  یف  ددعلاک  رادقملا  س 

ام ال یلإ  رغـصلا  یف  یهتنی  مسجلا ال  نأ  امک  س  نیقیلاب - فیکف  نظلا  نع  الـضف  امهو  دـیفی  ـالف  عماـج  ـالب  ساـیق  درجم  اذـه  ج 
دوجو عنتما  هنم و  مظعأ  ام ال  یلإ  مظعلا  یلإ  یهتنی  کلذک ال  لعفلا  یلإ  جرخی  اهلک ال  تاماسقنالا  تناک  نإ  هنم و  رغـصأ  دـجوی 

.هانتم ریغ  مظع 

مضت فصنلا و  فصنت  مث  نیفصن  یلإ  اعارذ  مسقت  نأ  کلف  هحـصلا  امأ  هجو  نم  حصی  هجو و ال  نم  حصی  اذه  نأ  خیـشلا  رکذ  ج 
کلذ یف  دـیزت  صقانلا و  اذـه  نم  صقنت  لازت  ـالف  اذـکه  عومجملا و  کـلذ  یلإ  عبرلا  فصن  مضت  مث  رخـآلا  فصنلا  یلإ  هفـصن 

نإف هحـصلا  مدع  امأ  هلک و  دح  یلإ  عارذلا  فصن  دح  نم  هیلع  دیزملا  مسجلاب  تادایزلا  غلبی  مل  کلذ  عم  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  دـئازلا 
لیحتسم ومنلا  مظعلا و  یف  دح  لک  یلإ  مسجلا  لوصو 
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لخلختلاب و وأ  مضت  هدام  ببسب  امإ  دیازتلا  نإف  كانه  امک  موقملا  نع  جراخ  یش ء  یلإ  انهاه  هجاحلا  مدعل  رغصلاک  کلذ  سیل  و 
.لاحم امهالک  هانتم و  ریغ  زیح  وأ  هانتم  ریغ  هیمسج  داوم  بجوی  نیریدقتلا  یلع 

هنیاـبتم یه  هکرحلا و  ءازجأ  نم  ءزج  لـک  و  مهدـنع - هیهاـنتم  ریغ  کـلفلا  هکرح  ءاـمکحلا و  دـنع  هدوـجوم  هـیعطقلا  هـکرحلا  س 
.هیاهن الب  ماسجأ  دوجولا  یفف  هفاسم  مسج و  عم  دجوی  دوجولا 

.هیهانتم ریغ  هنمزأ  یف  دحاو ال  نامز  یف  هیهانتم  ریغ  ماسجأ  دوجو  لاحملا  امنإ  مهدنع  لیحتسم  ریغ  اذه  ج 

نم هقرافملا  نم  لقأ  اهنإف  یـضم  ام  یلإ  نافوطلا  نامز  نم  نادـبألا  نم  هقراـفملا  سوفنلاـب  ضوقنم  هجحلا  نم   (1) هومترکذ ام  س 
.هیهانتم ریغ  اهنوک  عم  یضم  ام  یلإ  نامزلا  اذه 

عمتجی مل  اذإ  اـمأ  عـنتمم و  اـهیف  هیاـهناللا  لوخدـف  عـضولا - یف  وأ  عـبطلا  یف  بیترت  عاـمتجا و  اـهل  هرثـک  لـک  ءاـمکحلا  تلاـق  ج 
هدایزلا و لاـمتحاف  ریداـقملاک  عضولا  یف  ـال  تـالولعملا و  لـلعلاک و  عبطلا  یف  ـال  بیترت  ـال  تعمتجا و  وأ  هنمزـألا  تاـکرحلاک و 

هقباطملا ناکمإ  یهانتلل  امهلامتحا  یف  اوطرتشی  مل  اذإ  اذـه  رظنلا  لهأ  نم  ریثک  یلع  لکـشأ  دـق  یهانتلا و  بجوی  اـهیف ال  ناـصقنلا 
اهددع ناکل  تیقب  ول  ذإ  ندبلا  راوب  دعب  سوفنلا  ءاقب  دـحج  نم  مهنمف  هریثک  تالالـض  یف  اهببـسب  اوعقو  همیظع  ههبـش  کلذ  راصف 

سوفنلا دادعأ  نوکیل  خسانتلا  هیقح  یلإ  بهذ  نم  مهنم  خسانتلا و  نالطبل  ءاقبلاب و  ضعبلل  هیولوأ  ذإ ال  هیهانتم  ریغ  نادـبألا  ددـعک 
یف لیطعتلا  بجوأ  نإ  تالاعفنالا و  تاـکرحلا و  یهاـنت  بوجو  یلإ  بهذ  نم  مهنم  اهنادـبأ و  یلإ  عوجرلا  هررکتم  یه  هیهاـنتم و 

هللا عنص 

ام لک  ءزج و  الک و  اهنوکل  ناصقنلا  هدایزلاب و  ناتوافتم - هیاهنلا  ریغ  یلإ  نیدتمملا  نیدعبلا  نأ  هلـصاح  نإف  قیبطتلا  ناهرب  يأ  - 1
، ضقنلا هدام  نم  رکذ  امیف  هؤارجإ  یفخی  نایهانتم و ال  هیاـهنلا  ریغ  یلإ  نادـتمملا  نادـعبلاف  هاـنتم  ناـصقنلا  هداـیزلاب و  تواـفتم  وه 

هر لیعامسإ 
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نأب مهداقتعا  لجأل  کلذ  لک  هوجولا  نم  هجوب  ضاعبألا  یف  وأ  صاخـشألا  یف  هاـنتم  ریغ  ددـعب  لوقلا  باـکترا  نم  ارذـح  هدوجو 
.هانتم وهف  صقانلا  دئازلا و  لمتحی  ام  لک 

تایرظنلا و نم  وأ  تایهیدبلا  نم  امإ  ایهانتم  نوکی  ناصقنلا - هدایزلا و  لمتحی  ام  لک  نأب  ملعلا  نأ  ههبشلا  هذه  نع  فشکی  يذلا  و 
مهنم و  لعفلاب - هیهانتم  ریغ  مسجلا  ءازجأ  نأ  معز  نم  مهنمف  اوفلتخا  مهنکل  ءالقعلا  نیب  هیف  تافالتخالا  عقی  مل  ـالإ  لـطاب و  لوـألا 

تامولعم نأ  یلع  اوقفتا  نوملـسملا  یهانتملا و  ریغلا  طیلخلاب  لاق  نم  مهنم  اهل و  هیاهن  لکـشلا ال  هیرک  ءازجأ  نم  ملاـعلا  بکر  نم 
مهدنع يزجتی  يذلا ال  ءزجلا  هیهانتم و  ریغ  یلاعت  هرودقملا هللا  ناوکألا  عاونأ  نأ  یلإ  بهذ  نم  مهنم  اهل و  هیاهن  هتارودقم ال  هللا و 
بتارم نأ  ههیدـبلاب  ملعی  کلذـک  هیهانتم و  ریغ  اتاوذ  مدـعلا  یف  تبثأ  نم  مهنم  لدـبلا و  یلع  هیهانتم  ریغ  زایحأ  یف  هلوصح  نکمی 

لهأ تاکرح  امیس  هلبقتـسملا  تاکرحلا  هرم و  فلأب  هیهانتملا  ریغلا  داحآلا  نم  رثکأ  هیهانتملا  ریغلا  فولألا  نأ  عم  هیهانتم  ریغ  ددعلا 
.ناصقنلا هدایزلل و  لباق  رومألا  هذه  نم  الک  نأ  عم  هیهانتم  ریغ  هنجلا 

لبقی نأ  زوجی  امم  یهانتملا  ریغلا  نأ  یلع  ءالقعلا - نیب  ادـقعنم  اعامجإ  راـص  هفـسالفلا  داـقتعا  عم  تادـقتعملا  هذـه  انممـض  اذإ  و 
ررقتی ناهربلا ال  کلذ  ناهربلاب و  الإ  اهب  مزجلا  نکمی  هیـضقلا ال  هذـه  نذإف  ایهیدـب  هعانتماب  ملعلا  نوکی  فیکف  ناصقنلا  هداـیزلا و 

.قیبطتلا لمتحی  امیف  الإ 

ول نأ  بجی  امنإ  اذه  هدعب و  دئازلا  نم  یقبی  یـش ء و  هنم  یقبی  دـح ال  یلإ  صقانلا  ءاهتنا  بجی  هنأ  وه  یهانتلل  بجوملا  نأ  هنایب  و 
یـش ء دئازلل  هدعب  نوکی  دح ال  یلإ  صقانلا  ءاهتنا  بجی  مل  الإ  هدئازلا و  نم  نیءزج  هلباقم  یف  هصقانلا  هلمجلا  نم  ءزج  عوقو  رذعت 

هلاحتـساک يرخألا  نم  دـحاو  ءزج  یلع  نیتلمجلا  يدـحإ  نم  نیءزج  قابطنا  عنتمی  امیف  قابطنالا و  لمتحی  امیف  کلذ  هنم و  هئازإـب 
زیح یف  نیمسج  عوقو 
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لاحتـسا يرخألا  نم  ءزج  هساممب  امهادحإ  نم  ءزج  لغـش  اذإ  مرج  الف  امهادـحإ  هبترم  یف  لولعم  هلع و  عوقو  هلاحتـساک  دـحاو و 
رادقم وه  یـش ء  هدئازلا  نم  هدعب  یقبی  عطقنی و  دح  یلإ  هصقانلا  ءاهتنا  بجوی  اذه  و  يرخألا - نم  رخآ  ءزج  هساممب  هنیعب  هلاغتـشا 

نیتلمجلا يدحإ  نم  مهولا  لعجی  املکف  طقف - لعجلاب  لب  عضولاب  عبطلاب و ال  اهنیب ال  قابطنا  یتلا ال  رومألا  امأ  هددـع و  وأ  هدـئازلا 
یلع لقعلا  لب  مهولا  يوقی  اـم ال  نیتلمجلا  نم  یقبی  نأ  نکمی  نکل  اـیهانتم  اددـع  نوکی  يرخـألا  نم  رخـآلا  ءازإـب  هیلاـیخلا  هتوقب 

اذـهب الإ  یقاوبلا  یف  فلخلا  رهظی  ملف  هیهانتم - ریغ  تالاعفنا  لاعفأ و  یلع  ردـقت  رادـلا ال  هذـه  یف  نحن  انلوقع و  نـأل  هراضحتـسا 
.ملعتسف روضحلا  وه  رخآلا و  طرشلا  امأ  طرشلا و 

هلبقتسملا هیضاملا و  ثداوحلا  یف  هیاهناللا  ینعم  قیقحت  یف  هیاده 

هراشا

امإ نالطبلا و  رهاظ  وه  هانتم و  ریغ  صاخشألا  نم  دحاو  لک  نأ  امإ  هانعمف  هیهانتم  ریغ  اهنإ  هیضاملا  صاخشألل  انلق  اذإف  هیضاملا  امأ 
ینعمب وأ  لودـعلا  ینعمب  امإ  اهنم  لک  مهولا و  بسحب  وأ  دوجولا  بسحب  امإ  اذـهف  هاـنتم  ریغ  ددـع  اـهل  عاـمتجالا  لاـح  هلمجلا  نأ 

.ماسقأ هعبرأ  هذهف  بلسلا 

لوألا امأ 

نأل دوجولا  عنتمم  دوجوم و  ریغ  رمأ  هیـضقلا  عوضوم  نـأل  لـطابف - هاـنتم  ریغ  ددـع  هل  رمأ  هیـضاملا  صاخـشألا  هلمج  اـنلوقک  وه  و 
یف وأ  یـضاملا  یف  امأف  هدوجوم  تناک  ول  هلمج  یه  امب  هلمجلا  فیک و  اهدوجو  لاحتـسا  رخآلا  عم  تبثی  اهنم ال  لـک  ءایـشأ  هلمج 

.هرورض هلطاب  هعبرألا  ماسقألا  هذه  لک  هنمزألا و  لک  یف  وأ  لابقتسالا  یف  وأ  لاحلا 

یناثلا مسقلا  اذک  و 

هل هیاهن  ددـع ال  راضحتـسا  یلع  يوقی  نهذـلا ال  نأل  لـطاب  نهذـلا  یف  هاـنتم  ریغ  ددـع  هل  رمأ  هیـضاملا  صاخـشألا  هلمج  نأ  وه  و 
هیلودعلا هیتوبثلا و  ماکحألاب  هیلع  مکحی  نأ  لیحتسیف  نایعألا  یف  ناهذألا و  یف  دوجولا  عنتمم  هیضقلا  هذه  عوضوم  نأ  تبثف  لعفلاب 

ثیحب هیضاملا  صاخشألا  هلمج  نم  مهوتملا  نإ  لاقی  نأب  الإ 
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.هریغب قوبسم  ریغ  دحاو  یلإ  باسحلا  یف  یهتنی  هیف و ال  الصاح  هریغ  دجی  هتذخأ  ددع  يأ 

ثلاثلا مسقلا  امأ  و 

اذه هحصل  یفکی  دح و  یلإ  هیهانتم  صاخشألا  تسیل  نأب  مکحلا  حصف  عوضوملا - دوجو  یضتقی  یبلسلا ال  مکحلا  ذإ  حیحص  وهف 
یلامجإ هجوب  صاخشألا  روصتی  نأ  مکحلا 

عبارلا مسقلا  اذک  و 

امأ هیلع و  هدایزلا  نکمی  امم ال  تسیلف  هیـضاملا  صاخـشألا  نم  لقعلا  همهوتی  ام  لک  لاقی  نأـب  مهولا  بسحب  یبلـسلا  مکحلا  وه  و 
هدوجومب تسیل  اهنأ  کش  الف  اهدوجو  یف  رظنلا  امأ  و  اهیهانت - اهیهانت و ال  یف  امإ  اهدوجو و  یف  امإف  هلبقتسملا  ثداوحلا  یف  رظنلا 

اهیهانت و یف  رظنلا  امأ  تقو و  یف  اهدوجو  نکمی  عیمجلا  نأ  ـال  تقو  یف  دوجولا  نکمم  دـحاو  لـک  نأ  ینعمب  هوقلاـب  لـب  لـعفلاب 
.اهیهانت مدع 

حـصی هوقلاب و  هیهانتم  ادبأ  اهنإ  لاقی  نأ  حصی  و  لعفلاب - هیهانتم  ادبأ  اهنأ  نوکتلا  قیرط  یف  یتلا  ءایـشألا  لاقی  نأ  حـصی  هنأ  ملعاف 
- نیعم دح  یلإ  هلـصاو  ادبأ  اهنألف  ادـبأ  لعفلاب  هیهانتم  اهنأ  امأ  رخآ  ینعمب  لک  هوقلاب  لعفلاب و ال  هیهانتم ال  ریغ  ادـبأ  اهنإ  لاقی  نأ 

ریغ اهنأ  امأ  هوقلاب و  یه  یتلا  يرخألا  تایاهنلا  یلإ  سایقلاب  کلذف  ادبأ  هوقلاب  هیهانتم  اهنأ  امأ  تقولا و  کلذ  یف  هیلإ  هیهانتم  یهف 
هیاهنلا یلإ  سایقلاب  اهنأ  لصاحلا  رخآ و  یـش ء  اهدـعب  نوکی  یتلا ال  هریخألا  هیاهنلا  یلإ  ساـیقلابف  هوقلاـب  ـال  لـعفلاب و  ـال  هیهاـنتم 

ریغ رخآ  یـش ء  اهدـعب  نوکی  یتلا ال  هیاهنلا  یلإ  سایقلاب  هوقلاب و  هیهاـنتم  رـضحتسی  اـم  یلإ  ساـیقلاب  لـعفلاب و  هیهاـنتم  هرـضاحلا 
هوقلاب لعفلاب و ال  هیهانتم ال 

ثاحبأ هسمخ  یه  هیاهناللا و  ماکحأ  هیقب  یف  ( 9  ) لصف

رخآ یش ء  اهب  ینعی  دق  موهفملا و  اذه  سفن  اهب  ینعی  دق  هیاهناللا  نأ  لوألا  ثحبلا 

ددعلا وذ  ینعی  دق  ددعلا و  سفن  هب  ینعی  دق  ددعلا  نأ  امک  هیاهناللاب  فوصوم 
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هیاهناللا نألف  ایناث  امأ  هل و  لصحت  یمدع ال  ینعم  اهنألف  الوأ  امأ  لطاب  وه  ملاعلا و  أدـبم  هیاهناللا  هعیبط  لعج  لئاوألا  ضعب  نإ  مث 
ءارو يرخأ  هعیبط  كانه  سیل  هنأل  هلکل  ایواسم  هؤزج  نوکی  نأ  بجو  امسقنم  ناک  نإف  نوکی  وأ ال  امـسقنم  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ال 
یلع هانتم  ریغ  وهف  همـسقلل  الباق  نکی  مل  نإ  لاحم و  وه  اضیأ و  هیهانتم  ریغ  هئازجأ  نم  دـحاو  لک  نوکی  نأ  بجیف  موهفملا  کلذ 

.دارملا وه  يذلا  لودعلا  ینعم  یلع  بلسلا ال  ینعملا 

هروص هدام ال  نوکی  نأ  دب  هیاهناللاب ال  فوصوملا  نأ  یف  یناثلا  ثحبلا 

هداملاب ال هقلعتم  یه  امئاد و  هیف  هظوفحم  هوقلا  لـب  هنع  هوقلا  نـالطب  یلإ  یهتنی  ـال  هنـأل  کـلذ  هیمدـع و  هعیبط  هب  فوصوملا  نـأل 
وذ وأ  هیمامت  هروص  لکلا  نأل  هلمج  الک و  نوکی  هل ال  هیاهن  ام ال  نأ  اذـه  نم  جرخف  هیلعفلا  ههج  یه  لب  لعفلاب  یه  یتلا  هروصلاب 

هسفن یف  هل  هیمامت  دوجولا ال  هثداح  هیمدع  هعیبط  ملاعلا  اذه  نأ  بیبللا  سدحتی  انهاه  نم  هیمدع و  هعیبط  هیاهناللا  و  هیمامت - هروص 
.اهل هوق  یتلا ال  هتیلعف  هیمامتلا و  هتروص  وه  رخآ و  ملاعب  الإ 

كرحتی نأ  لیحتسی  هل  هیاهن  يذلا ال  مسجلا  نأ  ثلاثلا  ثحبلا 

یف ایهانتم  نوکی  وأ  ناکم  هنع  لخی  مل  ناکم و  هتکرحل  دـجوی  مل  ذإ  رهاظ  کلذـف  اهلک  تاـهجلا  یهاـنتم  ریغ  نوکی  نأ  اـمإ  هنـأل 
ولخی یناثلا ال  بناوجلا و  لک  نم  اهلعف  يواستی  هدحاولا  هعیبطلا  ذإ  لاحم  لوألاف  رساق  رسقب  وأ  هتعیبط  یـضتقمب  امإ  کلذف  اهـضعب 

فیطلتلاب و اریبک  و  فیثکتلاب - اریغص  یهانتملا  لعجی  امک  عطق  ریغ  نم  ادودحم  هلعج  وأ  هعطق  نأب  دحلا  کلذ  رساقلا  هدافإ  نأ  امإ 
ثحبلا یف  هنالطب  یتأیس  رـساقلاب و  ایهانتم  هتعیبط و  یـضتقمب  هانتم  ریغ  نوکی  نأ  امإ  مسجلا  کلذ  نأشف  نیریدقتلا  یلعف  نیخـستلا 

یلخی نأ  امإ  ولخی  الف  هنع  هغرافلا  ههجلا  یلإ  بناج  نود  بناج  نم  دودحملا  مسجلا  هکرح  انضرف  اذإ  هتحص  ریدقت  یلع  مث  عبارلا 
هذه مث  هیهانتملا  ریغلا  ههجلاف  یلخأ  نإ  بناجلا و  اذه  نم  امجح  دادزا  لب  هیلإ  لقتنی  مل  یناثلا  یلعف  یلخی  وأ ال  هلباقملا  ههجلا  نم 

تسیل هکرحلا 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


32 ص :

نکت مل  هیعیبط  هکرحلا  نکی  مل  اذإ  هل و  دـح  ام ال  هیلإ  لقتنی  ـال  دودـحملا  هرورـضلاب و  نیعم  دودـحم  هعیبطلا  بولطم  نـأل  هیعیبط 
.رسق عبط ال  ثیحف ال  عبطلا  فالخ  یلع  رسقلا  ذإ  هیرسق 

هل دوجو  یهانتملا ال  ریغلا  مسجلا  نأ  هیقرشملا  همکحلا  نم  عبارلا  ثحبلا 

یه هلاوحأ  رئاس  هعـضو و  هلکـش و  هرادـقم و  نم  مسجلا  لاوحأل  هبیرقلا  هلعلا  نأل  کلذ  اـنکاس و  وأ  اـکرحتم  نوکی  نأ  نع  الـضف 
رودص مزلی  هانتم  ریغ  مسجلا  رادقم  ناک  ولف  رثأتلا  ریثأتلا و  هیهانتم  یهف  هینامـسج  هوق  لک  هینامـسج و  هوق  یه  هیف و  هیراسلا  هتعیبط 

.لاحم وه  هینامسجلا و  هوقلا  نم  هانتم  ریغ  لعف 

نامز یف  اعقاو ال  هلاعفنا  هلعف و  ناکل  هانتم  ریغ  هنوک  ضرف  ول  مسجلا  نأ  سماخلا  ثحبلا 

نم ءزج  نم  لعفنی  نأ  هئزج  نأش  نمف  لوألا  یلعف  هاـنتم - ریغ  وأ  اـیهانتم  نوکی  نأ  اـمإ  هلعفنمف  اـینامز  ـالعف  لـعف  ول  هنـأل  کـلذ  و 
ریغ هیف  لعفی  يذـلا  نامزلا  یلإ  ناـمزلا  کـلذ  هبـسن  تناـک  هنم  ءزج  یف  وأ  یهاـنتملا  یف  یهاـنتملا  ریغ  نم  ءزج  لـعف  اذإـف  لـعافلا 
نم بجیف  رصقأ  اهلعف  نامز  يوقأ و  اهتوق  تناک  مظعأ  تناک  املک  ماسجألا  ذإ  یهانتملا  هوق  یلإ  یهانتملا  ریغ  هوق  هبسنک  یهانتملا 
ءزج لاعفنا  هبـسن  تناک  هانتم  ریغ  لعفنملا  کلذ  ناک  نإ  نامز و  یف  ضرف  دق  نامز و  یف  یهانتملا ال  ریغ   (1) لعف نوکی  نأ  کلذ 
نم عرـسأ  رغـصألا  ءزجلا  لاعفنا  نوکیف  نامز  یف  ـال   (2) هنم ءزج  لک  لاعفنا  عقی  نأ  بجیف  نیناـمزلا  هبـسنک  لـکلا  لاـعفنا  یلإ  هنم 

ربکألا ءزجلا  لاعفنا 

لب رغصألا  ءزجلا  لعف  هظحالمب  بجی  کلذک  ربکألا  ءزجلا  لعف  هظحالمب  بجی  امک  نامز  یف  یهانتملا ال  ریغ  لعف  نوک  لوقأ  - 1
نامز یف  نوکی ال  يذـلا  یهانتملا  ریغ  لعف  نوک  مزلی  ذـئنیحف  یفخی  امک ال  هیهانتم  لعفنملا  ناک  اذإ  هنم  ءزج  لک  هظحـالمب  بجی 

، لمأتف لحمأ  رهظأ و  یناثلا  قشلا  یف  فلخلا  نوکی  الف  رغـصألا  ءزجلا  لعف  هظحالمب  لعفلا  اذـه  نم  عرـسأ  ربکألا  ءزجلا  هظحـالمب 
هر لیعامسإ 

یف هنوک  ضرف  دـق  اضیأ و  نامز  یف  لکلا ال  لعف  نوکی  نأ  مزلی  هنم  نامز  یف  لعفنملا ال  ءازجأ  یف  لـعافلا  ءازجأ  لـعف  نوکیف  - 2
هر لیعامسإ  لعفت ، الف  نامز 
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لاعفنالا ههج  نم  هلباقم  فرعت  نأ  کلف  لعفلا - ههج  نم  کلذ  تفرع  اذإف  لحمأ  رهظأ و  هیف  فلخلا  نوکیف  نامز  یف  نئاکلا ال 

هثالثلا نیب  يرخأ  ماکحأ  یف  هداملا و  نع  اهدرجت  نکمی  له  ریداقملا  نأ  یف  ( 10  ) لصف

هیدام مسجلا  یلع  هدراوتملا  ریداقملا  نأ  یف  ههبش  اولاقف ال  لوألا  امأ 

هذه ءانغتـسا  مزلی  یناثلا  لوألا و  یلعف  ضراع - رمأل  وأ  هتیهام  مزاولل  وأ  هتیهامل  امإ  هدرجت  ناکل  ادرجم  ارادـقم  انـضرف  ولف  رم  امک 
.فلخ اذه  هرقتفم  یه  اهتاذل و  لحملا  نع  ریداقملا 

اولعج ءامکحلا  هیرادـقملا و  یف  دارفألا  هتوافتم  و ال  هککـشم - ریغ  هیعون  هعیبط  یمـسجلا  رادـقملا  ناـک  ول  مزلی  اـمنإ  اذـه  لوقأ و 
مظعألا و صقنألا و  دـیزألاب و  فـالتخالا  نأ  رم  دـق  سنجلا و  یف  هکرتشم  هفلاـختم  اـعاونأ  فیکلا  نم  فعـضألا  دـشألا و  بتارم 

لب هیعون  هعیبط  رادـقملا  نکی  مل  اذإف  صقنلا - لاـمکلا و  درجمب  اـمهنأ  یف  فعـضألا  دـشألاب و  فـالتخالا  لـثم  هنیعب  وه  رغـصألا 
قـشلا امأ  لیـصحتلا و  عرف  ءاضتقالا  لوصفلاب و  الإ  اهل  لصحت  اهنأل ال  هکرتشملا  هیهاملا  یـضتقم  یف  اهدارفأ  قافتا  مزلی  ـال  هیـسنج 

لحم یف  نالاح  امه  وأ  هیف  لاح  رادـقملا  وأ  رادـقملا  یف  الاح  ارمأ  نوکی  نأ  امإ  ولخی  اولاقف ال  ضراع  رمأل  درجتلا  نأ  وه  ریخألا و 
نع نغتـسم  ریغ  رادـقملا  ناک  نیهجولا  يأ  یلع  هنع و  ینغتـسم  وأ  عوضوملا  یلإ  رقتفم  امإ  وهف  هیف  ـالاح  رادـقملا  ناـک  نإـف  رخآ 

عوضوملا و نع  هینغی  ام  ضورع  هل  عنتما  هتاذل  عوضوملا  یلإ  ارقتفم  ناک  نإ  رادقملا  کلذف  هل  الحم  رادـقملا  ناک  نإ  عوضوملا و 
[ بولطملاف  ] داسفلاف لحم  یف  نیلاح  اناک  نإ  ریغلاب و  لوزی  تاذـلاب ال  ام  نأل  هیلإ  هجوحی  اـم  ضورع  هل  عنتما  هتاذـل  اـینغ  ناـک  نإ 

.رهظأ

قـشلا راتخی  نأ  دحألف  الإ  دوجولا و  یف  اضراع  هل  ضراعلا  نوکی  الـصحم و  اعون  رادقملا  نوکی  نأ  یلع  فوقوم  اضیأ  اذـه  لوقأ 
یف هیرادقملا  هیهاملا  نأ  نهذلا و  یف  لیلحتلا  بسحب  لب  ایجراخ  الولح  سیل  رادقملا  لحی  ام  لولح  نإ  لوقی  یناثلا و 
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روصلا رئاسک  لیلحتلا  دـنع  هلحی  و  دوجولا - یف  هعم  دـحتی  امب  الإ  هجاحلا  ءانغلا و  نم  ائیـش  یـضتقی  هصقان ال  هیهام  لـیلحتلا  فرظ 
هل لصح  نیءاضتقالا  نم  لک  لب  ناویح  ریغ  نوکی  نأ  اناویح و ال  نوکی  نأ  هتاذ  یف  یـضتقی  ـال  مسج  وه  اـمب  مسجلا  نإـف  هیعونلا 
وه امب  مسجلل  يداحتا  لولح  اندنع  روصلا  کلت  لولح  نأل  کلذ  هیمیلعتلا و  لاح  اذکهف  هیعیبطلا  هیمـسجلل  هلـصحم  يرخأ  هروصب 

.مسج

یشرع لح  هدقع و 

.درجم رادقم  هنأل  جراخلا  یف  ءالخلا  زیوجت  کمزلی  نذإف  لوقت  نأ  کل  و 

هل عضو  هتاذ ال  یف  رادـقملا  ملاعلا و  تاهج  یف  عقاو  عضو  وذ  رادـقم  لب  رادـقم  درجم  سیل  هدوجو  ریدـقت  یلع  ءـالخلا  نأ  ملعاـف 
.ریداقملا یف  دجوی  يذلا  هلوقملا و  ینعمب  وه  يذلا  عضولا  نیب  قرفلا  رم  دق  ینعملا و  اذهب 

یه امنإ  عناملا  عنامل و  الإ  جراخلا  یف  هدوجو  نکمیف  هلقع  یف  وأ  هلایخ  یف  لـصحم  ینعم  هل  ناـسنإلا و  هروصتی  اـملک  نأ  ملعا  مث 
یف هیرادقملا  هقرافملا  روصلا  دوجو  یلع  ناهربلا  میقنـس  تاداضتملل و  لباقلا  تاهجلا  تحت  عقاولا  يداملا  ملاعلا  اذـه  یف  هققحتم 

اهلاوحأ هداملا و  نم  یـش ء  یلإ  تفتلی  نأ  ریغ  نم  هثالثلا  داعبألا  اـنلیخت  اذإـف  هیف  هیلقعلا  هقراـفملا  روصلا  دوجو  یلع  اـمک  جراـخلا 
هتیاهن و هعاطقنا و  انلیخت  دـقف  یهانتملا  مسجلا  انلیخت  اذإ  ایهانتم و  الإ  لایخلا  یف  دـجوی  اـیمیلعت و ال  امـسج  لـیختملا  کـلذ  ناـک 

حطـسلا کلذ  هلوقم و  تحت  عقی  یمدـعلا ال  ایمدـع و  هنوکل  یهانتلا  رابتعاب  نیتهجلا ال  یف  امـسقنم  هنوک  رابتعاب  حطـسلا  وه  کلذ 
امهنکل یمیلعتلا  طخلا  کلذک  یمیلعتلا و  مسجلا  وه  اهریغ  هنوشخلا و  هلاقـصلا و  ناولألا و  نم  هیداملا  لاوحألا  نع  هدرجت  رابتعاب 

رظنی نأ  نیب  هریغ و  هعم  نوکی  نأ  طرشب  یشلا ء ال  یلإ  رظنی  نأ  نیب  قرفلا  یـضم  امیف  تفرع  دق  یمیلعتلا و  مسجلا  نع  ناقرتفی  ال 
هعم نوکی  نأ ال  طرشب  هیلإ 
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لوألا رابتعالاب  الإ  امهلیخت  نکمی  الف  طخلا  حطـسلا و  امأف  اعیمج  نیرابتعالاب  هلیختت  نأ  کنکمی  هثالثلا  داـعبألا  وذ  رادـقملاف  هریغ 
.هطقنلا اذک  یناثلا و  نود 

صقنی و دیزی و  هنأ  امهدـحأ  نیهجو  نمف  مسجلا  هیـضرع  نایب  امأ  یعیبطلا  مسجلا  ضراوع  نم  هثالثلا  هذـه  لوقنف  اذـه  تفرع  اذإ 
یف هل  افلاخم  هیهاـملا و  یف  هلکل  اـیواسم  هفـصن  ناـک  نیمـسقب  مسق  اذإ  طیـسبلا  مسجلا  نأ  اـمهیناث  هعون و  هعیبط  یلع  قاـب  رهوجلا 
نمف اهدوجو  عرف  یهف  هیقابلا  هثالثلا  هیـضرع  امأ  هعیبطلا و  یف  افالتخا  هیف  فالتخالا  ناک  اـمهل  اـموقم  رادـقملا  ناـک  ول  رادـقملا و 

.هؤانف هدافن و  یشلا ء  هیاهن  یش ء و  هیاهن  نع  هرابع  اهنوکل  هیدوجو - اهنوک  رکنأ  نم  سانلا 

عطاقتلا یلع  نیدـعب  ضرف  لبقی  هنأ  رابتعا  هیاهن و  هنأ  رابتعا  هیف  حطـسلاف  هثـالث  تاراـبتعا  حطـسلا  طـخلا و  نم  لـکل  نأ  قیقحتلا  و 
رابتعالا اذـهب  وه  سیلف  هیاهن  هنأ  اـمأ  هیواـسی  وأ  رغـصأ  وأ  رخآ  نم  مظعأ  نوکی  لکـشی و  حـسمی و  ردـقی و  هنأ  راـبتعا  یمئاـقلا و 

وهف نیدعب  ضرفل  الباق  نوکی  نأ  هیثیحلا  هذه  نم  همزل  هثالثلا  داعبألل  لباق  وه  یـشل ء  هیاهن  هنوکل  نکل  هلوقم و  تحت  ارادقم و ال 
.ارادقم الإ  نوکی  افاضم ال  ناک  اذإ ]  ] نإ فاضملا و  هلوقم  تحت  رابتعالا  اذهب 

امنإ هتیرادقم  لب  امک  ارادقم و ال  رابتعالا  اذهب  وه  سیلف  نیدـعب  وذ  هنأ  امأ  يروهـشملا و  یقیقحلا و  فاضملا  نیب  قرفلا  ملعتـس  و 
ضرع اهلک  هوجولا  نم  نکل  یمدـعلا و  يدوجولا و ال  رخآلا  ینعملاب  هفلاخی  نأ  نکمی  رخآ و ال  احطـس  هب  فلاخی  ام  راـبتعاب  یه 

هنأل یهانتملا  یعیبطلا  مسجلل  ضراع  رمأ  هیاهن  وه  ثیح  نم  وهف  هیاـهن  وه  ائیـش  لـب  اـتحب  امدـع  سیل  هنأ  رم  اـملف  هیاـهن  هنوک  اـمأ 
هنود و موقی  هنم و ال  ءزجک  (1) ال  هیف دوجوم 

رهوجلا وه  سنجلا  يداملا و  ءزجلا  نأل  هل - اسنج  وأ  ایدام  ءزج  سیل  هروص و  وأ  هل  الـصف  نوکی  نأ  امإف  هنم  ءزج  ناک  ول  هنـأل  - 1
لعفلاب و هب  ریصی  یشلا ء و  هب  لصحتی  ام  وه  یشلل ء  يروصلا  یلـصفلا و  ءزجلا  یـش ء و  طرـشب  ذوخأملا ال  وأ  طرـشب ال  ذوخأملا 

ءافتنا هیثیحلا  هذـه  نم  وه  لب  لـعفلاب  الـصاح  هب  ریـصی  مسجلا و  هب  لـصحتی  اـمم  سیل  مسجلل  داـفن  هیاـهن و  وه  ثیح  نم  حطـسلا 
سیل هاـنتم و  وه  ثیح  نم  ـال  یهاـنتملا  یعیبطلا  مسجلل  اـضراع  نوکیف  رخآ  یـش ء  یف  ـال  هیف  دوجوم  هنکل  هعفر  هعطق و  مسجلا و 

وه ال یلـصفلا و  يأ  هنم  ءزجک  هیف  دوجوم  وهف  هیهانتملا  هثالثلا  داعبألا  وذ  هنأل  یمیلعتلا  مسجلل  هیاـهن  وه  ثیح  نم  حطـسلا  ضرعب 
مهفاف و هیاهن  وه  ثیح  نم  رادقم ال  وه  ثیح  نم  هیلع  مدقم  هنأل  رکذیـس  ام  یلع  طیـسبلا  یلع  امدـقم  یمیلعتلا  مسجلا  نوک  یفانی 

لیعامسإ ذاتسألا  ذاتسألا  ترمأ ، امک  مقتسا 
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مولعم ضرع و  رادـقم  وه  ثیح  نم  هنأ  تبث  امل  لوقنف  نارخآلا - ناینعملا  امأ  (1) و  لمأت لحمف  یمیلعتلا  رادقملل  اضراع  هنوک  امأ 
لصفلا هبسن  ینعملا  کلذ  یلإ  هتبسن  لب  هیمسجلا  هروصلا  یلإ  هیرادقملا  هبسنک  تسیل  نادعب  هیف  ضرفی  ثیحب  هنوک  یلإ  هتبـسن  نأ 
سایقلا اذـه  یلع  ضرعب و  سیل  رخآلا  ضرع و  امهدـحأ  نأ  اضرع ال  عومجملا  ناـکف  ضورعم  یلإ  ضراـع  هبـسن  ـال  سنجلا  یلإ 

هیاهن اهنوک  الإ  تارابتعالا  هذـه  نم  هیف  سیلف  هطقنلا  امأ  ارادـقم و  هنوک  یف  ادـحاو و  ادـعب  هنوک  یف  هیاهن و  هنوک  یف  طخلا  لاـح 
.هلاحب وه  یعیبطلا و  مسجلا  یلع  أرطی  لوزی و  امهنم  الک  نأل  امهتیضرع  تبث  حطسلا  طخلا و  دوجو  تبث  اذإ  طخلل و 

نوکی وهف  لخادـتلا  مزل  اهـضعبب  وأ  اهتاوذ  مامتب  ناک  نأ  سامتلا  هسامتم و  ماـسجألا  دـجن  اـنأب  اـمهدوجو  یلع  لدتـست  نأ  کـل  و 
کیلع لکشأ  نإف  تامنسملا  یف  امک  طخلاب  سامتلا  رهاظ و  حطـسلاب  سامتلا  و  ادوجوم - نوکی  نأ  بجی  سامتلا  هب  ام  اهفارطأب و 

رابتعالاب طخلا  حطـسلا و  نأ  ههجو  هفرط و  رابتعاب  نکل  هلاحم  مسجلا ال  وه  هل  یقالملا  یقالملا و  نأ  ملعاف  ضرعلاب  هاقالملا  عوقو 
امهنیب و لصاف  ذإ ال  رهوجلا  تاذلاب و  عقو  دق  نییقالتملا  نیمسجلا  یقالت  نأب  لوقلا  حص  اذه  یلعف  نایمدع  فرط  هب  امه  يذلا 

ثالثلا تادادتمالا  نع  اجراخ  نیدادتمالا  يذ  حطـسلا  نوک  مدع  امهیناث  ضرعلاب و  ضرعلا  مایق  زاوج  مدـع  امهدـحأ  نیهجول  - 1
داعبألا نم  دـحاو  الإ  یقبی  نإف ال  اهثلاث  هظحالم  نود  نم  داعبألا  نم  نیدـعبلا  هظحالم  نم  لـصاحلا  هنـأل  یمیلعتلا  مسجلا  یه  یتلا 

، لفغت لمأتف ال  نیهجولا  لوأ  یف  نکل  هئاقب  هللا  مادأ  داتـسألا  هررق  اذـکه  مهفاـف  حطـسلا  ضرعی  اـم  یلعف  یمیلعتلا  مسجلا  یه  یتلا 
یئوخ یلع  حتف 
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.رم امل  حطسلا  وأ  طخلاب  عقو  دق  هنأ 

نإ اذهف  مسجلا  حطسلا  حطـسلا و  هتکرحب  مسرت  طخلا  طخلا و  اهتکرحب  مسرت  هطقنلا  نأ  ءامدقلا  نم  لقنی  وأ  لاقی  يذلا  نأ  ملعا  و 
یف هطقنلا  لعفت  نأب  لیختلا  باب  نم  نوکی  وأ  لئاوألا  هداـع  وه  اـمک  مهتازوجت  مهزومر و  نم  اـمإ  وهف  ءاـمکحلا  نم  ـالوقنم  ناـک 
یف امأ  لایخلا و  یف  کلذ  لـک  امـسج  هثلاـث  ههج  یف  هتکرحب  لـعفی  احطـس  يرخأ  ههج  یف  هتکرحب  لـعفی  أـطخ  اـهتکرحب  لاـیخلا 

هتیاهن یلع  هیاهنلا  يذ  مدقت  هفرط  یلع  مدقتملا  هعلض  یلع  مدقتملا  طیسبلا  یلع  مدقتی  مسجلاف  دوجولا 

ریداقملاب هقلعتم  يرخأ  ثحابم  یف  ( 11  ) لصف

هداملا عباوت  نم  وه  ملاعلا  اذه  یف  يذلا  نیعملا  رادقملا  نأ  لوألا 

سیل ریداقملا و  هیلع  فلتخی  دحاولا  مسجلا  نأ  رم  امل  هیف و  اهلک  ماسجألا  تکرتشال  الإ  اهتاذل و  هیمـسجلا  هروصلا  هیـضتقی  هنأل ال 
یلإ ددـمتی  نأب  امإ  کلذـف  نکی  مل  ام  دـعب  هیمـسج  هروصل  ارادـقم  یطعأ  اذإ  لعافلا  نأل  هداملا  هکراشم  الب  لعافلا  ببـسب  اـضیأ 

ضرعی لاوحأ  ببـسب  لب  اقلطم  نکل ال  هداملا  عباوت  نم  لاعفنالا  لعفنی و  نأب  الإ  نوکی  کلذ ال  بناج و  نم  صقتنی  نأب  وأ  بناج 
هیروص هصوصخم  هعیبط  نع  کفنی  الف  تاناکمإلا  باب  نم  اضیأ  دادعتـسالا  رادـقم و  نود  رادـقمل  اهدادعتـسا  صـصخی  هداـملا و 

.هلباق هدام  عم  هیعون  هروص  یلإ  عجری  امهالک  رساق و  رسقب  وأ  اهتاذب  لعفت 

دیرجت نکمی  ـال  نکل  رخآ  ملاـع  یف  وأ  لاـیخلا  یف  اـمإ  اـهقحاول  هداـملا و  نع  اهدـیرجت  نکمأ  نإ  نـیعملا و  رادـقملا  نأ  مـلعا  و 
اذـه مزاول  نم  ریثک  هنع  بلـسی  ثیح  دوجولا  اذـه  نم  متأ  يوقأ و  رخآ  ادوجو  اهدوجو  ریـصی  نأب  ـالإ  هداـملا  نع  هنیعملا  هروصلا 

.دوجولا

طخلل ناعونم  نالصف  ءانحنالا  هماقتسالا و  نأ  یناثلا 

طخ نوکی  نأ  نکمی  ال 
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تاریودتلا هتوافتملا و  تاسیوقتلا  بتارم  اذک  هل و  نالصف  حطسلل  هرادتسالا  ءاوتسالا و  کلذک  ءانحنالا و  هماقتسالا و  دروم  دحاو 
هـصتخملا تایفیکلا  باب  یف  یتأیـس  اـمک  فیکلا  هلوقم  نم  لوصفلا  کـلت  هعونم  لوصف  اـهلک  حوطـسلا  طوطخلا و  یف  هتواـفتملا 

.تایمکلاب

همسقنم ریغ  هطقنلا  نأ  امک  هنأ  ثلاثلا 

نایبلاب قمعلا  یف  حطـسلا  ضرعلا و  یف  يزجتی  طخلا ال  کلذـکف  هیاهنلا  وه  رخآلا  ناک  ناءزج  اـهل  ناـک  ول  (1) و  طخلا هیاهن  اهنأل 
تمسقناف هاقالملا ]  ] لخادتلا نع  نیفرطلا  تعنم  نإ  هطساولا  نأل  طخلا  اهمکارت  نم  لصحی  تعمتجا ال  اذإ  طقنلا  نأ  ملعف  روکذملا 

لـصحی نأ ال  رهظی  نایبلا  اذـهب  هلخادـتم و  ریغ  عضولا  هنیابتم  ءازجأ  نم  الإ  لصحی  رادـقملا ال  و  عیمجلا - تلخادـتف  عنمی  مل  نإ  و 
.حوطسلا عامتجا  نم  مسجلا  طوطخلا و ال  فیلأت  نم  حطسلا 

هیرادقم وأ  هیددع  هبسن  دجوی  نأ  لیحتسی  هنأ  عبارلا 

.هروکذملا نایبلاب  هثالثلا  هذه  نم  نینثا  نیب  هیتمص 

هل ءزج  امب ال  هطقنلا  سدیلقأ  مسر  سماخلا 

الف اهاوس  امع  اهل  زیممل  مسرلا  دارأ  نمف  هدجم  لج  يرابلا  هدـحولا و  یلع  قداص  مسرلاف  الإ  و  ریداقملا - نع  اهزییمت  هضرغ  لیقف 
هدحولا و اذک  هراشإ و  هیلإ  عضو و ال  هل  سیل  یلاعت  يرابلا  هل و  ءزج  وأ ال  مسقنی  عضو ال  وذ  یـش ء  هطقنلا  اولاقف  رخآ  دیق  نم  دـب 

.طخلل هیاهن  اهنأب  اهمسر  نم  مهنم 

امک هحطـس  وأ  همـسجل  طورخملا ال  مهـسل  الإ  هیاهن  تسیل  یلوألا  نأل  هرکلا  زکرمب  طورخملا و ال  سأر  هطقنب  ضقتنی  ـال  لوقأ و 
.مهولا یف  ول  هعطاقتملا و  راطقألا  فاصنإل  هیاهن  هیناثلا  نیرخأتملا و  ضعب  همهوت 

نیدعب وذ  وه  يذلا  حطـسلا  هیاهن  طخلا  نأ  امک  رادقم  هل  نکی  مل  دحاو  رادقم  دـحاو و  دـعب  هل  يذـلا  طخلا  هیاهن  تناک  امل  و  - 1
سیئرلا خیش  نادعب ، هل  راص  مسجلا  وه  داعبألا و  هثالثلا  يذل  هیاهن  ناک  امل  حطسلا  کلذک  دحاو و  دعب  هل  راص 
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ناکملا و رمأ  هیوازلا و  رمأ  مکلا  ثحابم  نم  انیلع  یقبف  هرثکلا - هدحولا و  ثحابم  یف  هانرکذ  دق  ددعلا  لاوحأ  نم  اریثک  نأ  ملعا  و 
نآلا اهرکذنف  ناکملا  رمأ  امأ  تایمکلاب و  هصتخملا  تایفیکلا  یلإ  اهرخؤنف - هیوازلا  لاوحأ  امأ 

هتینإ ناکملا و  یف  ( 12  ) لصف

[ اهنع باوجلا  ناکملل و  نیرکنملا  ججح  ]

امیسقت اعیونت و  اتابثإ و  ایفن و  ههجلا  کلت  نم  ابولطم  ریـصیف  ضعب  نود  هصاوخ  هتارامأ و  ضعب  ههج  نم  امولعم  نوکی  دق  یـشلا ء 
كانه وأ  انه  مسجلل  لاقی  نأب  هیلإ  اراشم  نوکی  نأ  هیف و  نکـسی  نأ  هیلإ و  وأ  هنع  مسجلا  لقتنی  نأ  حـصی  ام  ناکملا  نم  موهفملا  و 

اهیلع حـلاصت  تاراـمأ  عبرأ  هذـهف  هنم - دـحاو  یف  نیمـسج  لوصح  عنتمی  ثیحب  نوکی  نأ  عـبر و  فـصن و  هل  اردـقم  نوـکی  نأ  و 
اضرع و وأ  ارهوج  امإ  ناکل  ادوجوم  ناک  ول  هنأب  اجتحم  هدوجو  رکنأ  نم  مهنمف  هیف - اوفلتخاف  اـیظفل  عازنلا  نوکی  ـالئل  نوعزاـنتملا 

.لاحم امهالک 

ناکم هلف  مسج  لک  نأل  لسلستلا  همازلتسال  لاحم  وه  امـسج و  نوکیف  عضولا  هلوبقل  ادرجم  نکی  مل  ارهوج  ناک  ول  هنألف  لوألا  امأ 
موقی نأ  امإ  هنألف  اضرع  هنوک  امأ  ماسجألا و  لخادـت  مزلی  هنأل  هیاهن و  یلإ  لسلـستی ال  ناکم و  هل  ناـک  امـسج  ناـکملا  ناـک  اذإـف 

نکمتملا ریغب  موقی  وأ  مسجلا  یف  وه  لب  هیف  مسجلا  نوکی  اضیأ ال  هعم و  لب  هنم  وأ  هیلإ  لاقتنالا  نوکی  الف  هلاقتناب  لقتنیف  نکمتملاب 
يواحلا ال وه  نوکی  نأ  بجیف  ناکملا  هب  ماق  نم  نکمتملا  نأل  رخآ  ائیش  نکمتملا  نوکی  لب  نکمتملا  مسجلا  لاوحأ  نم  نکی  ملف 

.يوحملا

مدـع عم  هققحتل  لاحم  وه  هکرحلا و  یلإ  اجاتحم  ناکملا  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  هکرحلل  هنم  دـب  ناکملا ال  ناک  ول  مهل  هیناـث  هجح 
اضیأ وه  هیلإ و  هجاتحم  هکرحلا  وأ  هکرحلا 
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هلعلا نأل  رـصنع  رـسق و ال  وأ  هدارإ  وأ  هعیبط  اهلعاف  نأل  هکرحلل  لـعافب  سیل  وه  عبرـألا و  لـلعلا  يدـحإ  یـشلل ء  هلعلا  نـأل  لاـحم 
دنع نایعألا  یف  اهدوجو  بجی  امنإ  یـشلل ء  هیمامتلا  هلعلا  نـأل  هیاـغ  ـال  رهاـظ و  وه  هروص و  ـال  (1) و  كرحتملا یه  اهل  هیرـصنعلا 

یـشلا هروص  صاخلا  كرتشم و  امإ  صاخ و  امإ  لامکلا  نأل  هیاغلا و  یلإ  لوصولا  لبق  هدوجو  بجی  ناکملا  هیاغلا و  یلإ  لوصولا 
.صاخ مکدنع  ناکملا  هریغل و  هل و  نوکی  ام  كرتشملا  كرحتملا و  هروص  سیل  ناکملا  ء و 

ناکم اهناکمل  ناکف  اهعم  كرحتی  اهناکم  ناکل  و  ناکم - یف  هیمانلا  ماسجألا  تناکل  ناکم  یف  مسج  لـک  ناـک  ول  مهل  هثلاـث  هجح 
.مدقملا نالطب  مزلتسی  یلاتلا  نالطب  هیاهنلا و  ریغ  یلإ 

اناکم هطقنلل  بجوأل  اناکم  بجوی  لاقتنالا  اذـه  ناک  ولف  دـعبلا - برقلل و  لادبتـسالا  لاقتنالا و  نع  هراـبع  هکرحلا  مهل  هعبار  هجح 
مزلی الف  يدام  مسجب  سیل   (2) يرادـقم رهوج  امإ  ناکملا  نأبف  یلوألا  نع  امأ  باوجلا  .لاحم و  یلاتلا  لاقتنالا و  اهل  عقی  دـق  اهنأل 

رهاظل سامملا  يواحلا  مسجلا  نم  نطابلا  حطـسلا  نع  هرابع  هنأل  نکمتملا  ریغب  مئاق  ضرع  امإ  لسلـستلا و  لیحتـسملا و ال  لخادتلا 
نأ ملـسن  مث ال  ضارعألا  نم  ریثک  یف  اـمک  دـجوی  مل  اـمبرف  اـهتوبث  بجی  ـالف  هیلقع  ریغ  هیـضقف  قاقتـشالا  ثیدـح  اـمأ  يوحملا و 
نم مسالا  قتـشی  ام  اریثکف  ناکملا  نم  هقاقتـشا  ملـس  ول  نکمتملا و  مسجلا  هفـص  وه  نکمتلا و  نم  لب  ناـکملا  نم  قتـشم  نکمتملا 

ضرعلا

لیعامسإ لمأتف ، مودعملا  بلط  وأ  هکرحلا  لاح  ادوجوم  نوکی  نأ  بجیف  هتکرحب  هبلطی  كرحتملا  نأل  - 1
نوک یفن  یلع  لدتـسملا  لیلدـف  سفنلا - لـقعلاک و  يرادـقملا  ریغلا  درجملا  رهوـجلا  وـه  عـضو  هل  سیل  اـم  عـضو و  وذ  وـه  و  - 2

ذاتسألا ذاتسألا  نطفتف ، یعدملا  نم  صخأ  عضولا  هلوبقل  هلوق  ینعأ  ادرجم  ارهوج  ناکملا 
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.ملاعلا یف  وه  (1) و  ملعلا نم  قتشملا  مولعملاک  رخآ  یش ء  یف  نئاکلا 

جاتحم نینثالا  نإف  هروکذملا  رومألا  دـحأ  یف  ارـصحنم  هیلإ  جاتحملا  نوک  ملـسن  ناکملا و ال  یلإ  هجاتحم  هکرحلا  نأ  هیناثلا  نع  و 
.عبرألا هذه  ریغ  اطرش  ناک  نإ  عبطلاب و  مدقتی  ام  دارملا  لب  عبرألا  للعلا  ریغ  وه  دحاولا و  یلإ 

.هولاق ام  مزلی  الف  ناکم  دعب  اناکم  هومنب  لدبتسی  یمانلا  نأ  هثلاثلا  نع  و 

هیلع نولدتـسی  موق  یلوأ و  وه  ههادبلا و  نوعدی  نم  مهنم  موق  هدوجوب  نولئاقلا  ضرعلاب و  ام  تاذـلاب و  ام  نیب  قرفلاب  هعبارلا  نع  و 
رئاـس هعـضو و  هفیک و  همک و  رهوجلا و  تاـبث  عم  ریغتلا  اذـه  دـجوی  دـق  هنـأل  نیـألا  یف  ریغتلا  نع  هراـبع  لاـقتنالا  نأ  اـهنم  هوـجوب 

یلإ هبـسنلا  یف  ینعأ  نیألا  یف  ریغت  وه  لاقتنالا  اذـه  نأ  ملعف  رومألا  کلت  نم  لک  یف  ریغتی  لاقتنالا و  اذـه  عقی  دـق ال  ضارعـألا و 
دروم نیبقاعتملل  نأب  مکحت  ههیدـبلاف  وه  ثیح  رخآ  مسج  رـضحی  بیغی و  مث  ارـضاح  امـس  دـهاشن  نأ  اهنم  هدوجو و  تبثف  ناکملا 

هرورـضلاب و مولعم  لفـسلا  قوفلا و  دوجو  نأ  اهنم  رخآلل و  راص  مث  لوألل  ناک  يذـلا  وه  هنأل  ناـکملا  ـالإ  کـلذ  سیل  كرتشم و 
.لمأت لحم  لکلا  یف  ناکملا و  دوجو  یضتقی  کلذ 

[ لاوقألا نیب  عمجلا  هجو  ]

جراخب سیل  تارامألا  ضعبب  مولعملا  رمألا  اذـه  نأ  وه  ناکملا و  رمأ  یف  بهاذـملا  هب  طبـضت  اهجو  ءاـملعلا  ضعب  رکذ  هنأ  ملعا  و 
هیواسی هنأ  کش  ءزج و ال  نکی  مل  نإ  هتروص و  وأ  هالویه  امإ  وهف  هأزج  ناک  نإـف  ـال  وأ  مسجلا  ءزج  اـمإ  وهف  هلاوحأ  مسجلا و  نع 

نع هرابع  امإ  هل و  ایوحم  وأ  هل  ایواح  ناک  ءاوس  هیقالی - مسج  نم  حطـس  نع  هرابع  اـمإ  هراـطقأ و  يواـسی  دـعب  نع  هراـبع  اـمإ  وهف 
.بهاذ اهنم  لک  یلإ  بهاذم و  هسمخ  هذهف  يوحملا  نم  رهاظلا  حطسلل  سامملا  يواحلا - مسجلل  نطابلا  حطسلا 

یش نم  اقتشم  مولعملا  سیل  لعافلل و  ینبملا  يردصملا  ملعلا  وأ  یقیقحلا  ملعلا  امإ  ملاعلا  یف  وه  يذلا  ملعلا  ذإ  هیف  ام  یفخی  ال  - 1
لیعامسإ لفغت ، الف  لوعفملل  ینبملا  ردصملا  نم  هقاقتشا  ذإ  امهنم  ء 
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یلویهلا هنأب  بهاذلا  جتحا  و 

و رـصاح - دودحم  ناکملا  نأب  هروص  هنأب  معازلا  یه و  وه  نوکیف  روصلا  هیلع  دراوتی  هداملا  تانکمتملا و  هیلع  بقاعتی  ناکملا  نأب 
هیلع بقاعتی  ناکملا  نأـب  لوـألا  ححـص  نإ  و  ناـجتنی - ـالف  یناـثلا  لکـشلا  یف  نیتبجوم  نم  ناـسایقلا  هرـصاح و  هدودـحم  هروصلا 

.هدام وهف  تانکمتملا  هیلع  بقاعتی  املک  تانکمتملا و 

نیذـه داسف  یلع  اضیأ  لد  يذـلا  هبذاک و  يربکلا  ریـصت  هروص  وهف  رـصاح  دودـحم  لک  رـصاح و  دودـحم  ناـکملا  نأـب  یناـثلا  و 
.ناکرتت هروصلا ال  یلویهلا و  هکرحلاب و  كرتی  ناکملا  نأ  اهدحأ  رومأ  نیبهذملا 

.هکرحلاب نابلطت  امه ال  هکرحلاب و  بلطی  ناکملا  نأ  اهیناث  و 

ناکملا یلإ  بسنی  یبشخ و ال  باب  لاقیف  یلویهلا  یلإ  بسنی  بکرملا  نأ  اهثلاث  و 

ناکملا هیهام  قیقحت  یف  ( 13  ) لصف

هراشا

ناکملا هینإ  قباسلا  لصفلا  یف  ملع  دق 

[ کلذ یف  نیکلسملا  دوجو  ]

امإ لب  ههج  یف  امـسقنم  مسقنم و ال  ریغ  نوکی  نأ  زجی  ملف  هتیلکب  ناکملل  لام  هنأ  یف  ههبـش  مسجلا ال  نأ  هتیهاـم  قیقحت  یف  لوقنف 
هلاقتناب لقتنال  الإ  نکمتملا و  یف  الاح  نوکی  نأ  زوجی  احطـس ال  ناک  اذإ  ادـعب و  نوکیف  تاـهجلا  یف  وأ  احطـس  نوکیف  نیتهج  یف 

دراوتل اضرع  نوکی  نأ  زجی  مل  ادـعب  ناـک  اذإ  بناوجلا و  عیمج  نم  هل  اـیواح  نکمتملل  اـسامم  نوکی  نأ  دـب  ـال  هیوحی و  اـمیف  لـب 
حطسلا امإ  ناکملاف  هیداملا  رهاوجلا  لخادت  مزلی  الإ  (1) و  ایدام هیلع و ال  تانکمتملا 

امـسج هداملا  نم  هنم و  بکرملا  ناک  ایدام  ناک  ول  اضیأ  اناکم و  نوکی  نأ  نکمی  هروصلا ال  نأ  تفرع  دـق  هروص و  ناک  الإ  و  - 1
ناکم نم  اضیأ  هل  دب  رخآ ال  مسجل  ءزج  وه  ام  نوکی  نأ  بجیف  هلاقتناب  هلاقتنال  هؤزج  وه  ام  نوکی  هناکم ال  ناکم و  نم  هل  دـب  الف 
اذـکه ثلاث و  مسجل  نوکی  رخآ  دـعب  هناکمف  هیداملا  رهاوجلا  لخادـت  مزل  الإ  لوألا و  مسجلل  ءزج  وه  يذـلا  دـعبلا - وه  نوکی  ـال 

لیعامسإ ربدتف ، هتلاحتسا  یلع  لدی  ام  رم  دق  داعبألا و  یهانت  مدع  مزلیف 
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وه هتیلکب و  مسجلا  رادـقم  یلع  قبطنملا  درجملا  دـعبلا  امأ  امهریغ و  نیخیـشلاک و  هعاـبتأ  لوـألا و  ملعملا  بهذـم  وه  روکذـملا و 
میقنس انأ  مهبهذم  دیؤی  امم  نیملاعلا و  نیب  طسوتم  رهوج  هنأکف  یـسوطلا  ققحملا  مهعبات  نیمدقألا و  نییقاورلا و  نطالفأ و  بهذم 

ندـبلل و حورلا  مسجلل و  هعیبطلا  هطاحإک  لب  يوحملاب - يواحلا  هطاحإک  ملاعلا ال  اذـهب  طیحم  يرادـقم  ملاع  دوجو  یلع  ناـهربلا 
نأل يرورـض  هب  ملعلا  نأ  معز  نم  مهنم  دـعبلا  باحـصأ  ملعتـس و  امک  تارامألاب  اضیأ  دـیؤم  وه  لـیبقلا و  اذـه  نم  ناـکملا  نکیل 
يأب هنم  ءزج  ءزج  لکل  اذـک  هلک و  ناکم  فصن  ءاملا  فصن  ناکم  نأ  ءاـنإلا و  فارطأ  نیب  اـمیف  ءاـملا  نأ  نومکحی  مهلک  ساـنلا 

- حطسلا لطبی  ام  امهیناث  دعبلا و  تبثی  ام  امهدحأ  ناکلسم  کلذ  یف  مهل  هیلع و  جتحا  نم  مهنم  مسق و  هجو 

[ لوألا کلسملا  لطبیام  ]

اهنم یش ء  دعب  یـش ء  عفرب  هابتـشالا  لوزی  امنإف  هابتـشالل  أشنم  ناک  اذإ  رومألا  طالتخا  نأ  لوألا  نیهجو - نمف  لوألا  کلـسملا  امأ 
مزلیف هیف  ءاوهلا  لوخد  مدع  ءانإلا و  نم  ءاملا  جورخ  انمهوت  اذإ  انإف  لیبقلا - اذه  نم  دـعبلا  زیمتلا و  لصحیف  دـحاو  الإ  یقبی  یتح ال 

همجحب لب  طقف  هحطسب  سیل  ناکملا  یف  مسجلا  نوک  نأ  یناثلا  بولطملا و  وه  ادوجوم و  ءانإلا  فارطأ  نیب  تباثلا  دعبلا  نوکی  نأ 
- هثالث راطقأ  اذ  مسجلاک  نوکیف 

[ یناثلا کلسملا  لطبی  ام  ]

کمسلا ءاوهلا و  یف  فقاولا  ریطلا  نإف  دحاو  نامز  یف  اکرحتم  انکاس و  یشلا ء  نوک  مزلی  هنأ  لوألا  هوجولف - یناثلا  کلسملا  امأ  و 
.امهیلع لدبت  دق  امهل  اناکم  ضرف  يذلا  نإف  ناکرحتم - امهیلع  ءاملا  ءاوهلا و  يرجی  ام  دنع  ءاملا  یف  فقاولا 

كرحتملا هیلإ  هنم و  لقتنی  اتباث  ارمأ  نوکی  نأ  بجی  ناکملا  نأ  یناثلا  و 
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.اناکم حطسلا  نوکی  الف  عبتلاب  ول  عضوم و  یلإ  عضوم  نم  كرحتی  دق  طیحملا  تایاهن  و 

.حطسلا تعن  دعبلا ال  تعن  وه  ءالتمالا و  غارفلاب و  فصتم  ناکملا  نأ  ثلاثلا  و 

.مسج مسجلا  ءزج  نأل  لاحم  وه  ناکم و  مسجلا  ءازجأل  نکی  مل  احطس  ناکملا  ناک  ول  عبارلا  و 

هنوکل هیاهنلا  وه  بولطملا  نوکی  نأ  لاحم  لفـسلا و  ناکم  بلطت  هتیلکب  ضرألا  قوفلا و  ناکم  بلطت  هتیلکب  راـنلا  نأ  سماـخلا  و 
.بیترتلا یلع  دعبلا  وه  بولطملا  نإف  اهل  اهتاذب  يأ  هتیلکب  مسجلا  هاقالم  لصحت  نأ  لیحتسی  هنوکل  ایمدع و 

یلبط مسجک  اهناکمل  هیناکم ]  ] ناکم یتلا ال  ماسجألا  نم  ریثکب  اضیأ  ضقتنی  ناکم و  یصقألا  مرجلل  نوکی  نأ ال  مزلی  هنأ  سداسلا 
یف امهیف و  نیبدـحم  یلع  ناقبطنم  نارعقم  وأ  نیبناجلا  نم  کلذـک  نیمـسج  حطـس  یلع  ناقبطنم  نایزاوتم  ناریدتـسم  ناحطـس  هل 

.مهریسفتب ناکم  نیمسجلا  نیذهل  رهظی  ریدتسم و ال  ریعقت  رقن و  هرود   (1) مامت

لوألاف ناکملا  هدایز  عم  هلاحب  نکمتملا  ءاقب  ناصقنلا و  کلذ  عم  هتدایز  لب  نکمتملا  ناصقن  عم  هلاحب  ناکملا  ءاقب  مزلی  هنأ  عباسلا 
اذإ هعمتجملا  هعمـشلا  یف  ثلاـثلا  بوقثملا و  مسجلا  یف  یناـثلا  هیف و  اـمم  یـش ء  هنم  صقن  اذإ  ءاوـه  وأ  ءاـم  وـلمملا  قزلا  یف  رهظی 

.فلخ اذه  همزال  نکمتملا  ناکملا و  نیب  هاواسملا  نکل  هیزاوتم  اماسقأ  تمسق  اذإ  مسجلا  تطسبنا و 

[ حطسلاب لوقلا  هلدا  ]

ناکم نأ  مهدنع  روهشملا  ررقملا  هفیعـض و  اهنأل  اهرکذ  انکرت  موقلا  بتک  یف  هروکذم  هوجولا  هذه  نع  هبوجأ  حطـسلاب  نیلئاقلل  و 
هقوف و ام  نطاب  حطس  وه  روهمجلا  هیلع  امک  ینامسجلا  ملاعلا  اهلک  یتلا  رشع  هثالثلا  هیلکلا  تارکلا  نم  لفاس  لک 

نم اذـه و  نم  دـحاو  لکب  متی  و  لوألا - ضرفلا  یف  هقیقحلاب  ضقنلا  أشنم  کلذ  نیمالکلا و  الکل  دـیق  نیـضرفلا و  الکل  ممتم  - 1
هنع یفع  یلع  حتف  ربدتف ، یناثلا  یف  نیرعقم  نیحطسلا  نوک 
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لصتم و دـحاو  ناکم  دـحاولا  نکمتملل  سیلف  امهنیب - عقاولا  لاصفنالا  عم  ءاوهلا  ءاملا و  نطاب  هنإف  لفـسألا  ناکمإلا  هتحت  ام  رهاـظ 
باحـصأل هب  جاجتحالا  عقو  ام  هدمع  روصق و  نع  ولخی  امب ال  اذـه  نع  باوجلا  نکمی  و  یعیبطلا - هناکم  نم  یـش ء  طاحملل  سیل 

نأب سیلف  هدحاو  هدام  یف  نالثملا  عمتجا  یتم  زایتما و  ریغ  نم  هیهاملا  یلثامتم  نیدعب  عامتجا  مزلی  ادعب  ناک  ول  ناکملا  نأ  حطـسلا 
احیجرت بجوی  لکلاف  رخآلل  اضراع  امهدحأ  وأ  نیضراع  امهالک  نوکی  نأ  نم  یلوأ  ضراع - ریغ  رخآلا  اضراع و  امهدحأ  نوکی 

.حجرم الب 

هدحاو و هیهاملا  نأ  عم  دـعبلا  نم  ناصخـش  ءانإلا  یفرط  نیب  نأ  زیوجت  نأب  اوجتحا  امبر  هیعونلا و  هیهاملاب  امهداحتا  عنم  باوجلا  و 
اـصاخشأ نوکی  نأ  نم  یلوأ  نیـصخش  نوکی  نأب  سیل  لب  نیـصخش  هیلإ  راشملا  یناـسنإلا  صخـشلا  نوک  زیوجت  هدـحاو  هراـشإلا 

.هیهانتم ریغ  لب  هریثک 

ناک تددعت  اذإ  ادحاو و  ناک  هدحاو  تناک  اذإف  هبابـسأ  همزاول و  هراثآ و  هدحوب  یـشلا ء  هدحو  نأ  روکذملا  عنملا  دعب  باوجلا  و 
هلاحب وه  وه  هیف و  لخدی  هنم و  جرخی  روکذملا  دعبلا  یف  يذلا  مسجلا  نإف  همزاول  مسجلا و  راثآ  ریغ  همزاول  دعبلا و  راثآ  اددـعتم و 

.نانثا امهنأ  ملعف 

هنم ءاملا  جورخ  دـنع  هیف  رخآ  مسج  لوخد  مدـع  ضرف  نإف  رذـعتم  ام  مسج  ءانإلا و  فارطأ  نیب  يذـلا  دـعبلا  نیب  زایتمالا  تلق  نإف 
زاتما اذإف  تاصوصخملا  نم  دـحاوب  الإ  هل  نیعت  مسجلا ال  قلطم  هتاذ و  یف  نیعتم  رمأ  دـعبلا  کلذ  نأب  لـصاح  زیمتلا  اـنلق  لیحتـسم 

.اقلطم یعیبطلا  مسجلا  نع  زاتما  اهنم  لک  نم  دعبلا 

نیعتف نیهاربلا  نم  قبـس  امب  لطاب  یناثلا  هیهانتم و  ریغ  وأ  هیهانتم  امإ  هقرافملا  داعبأللا  هذـه  اولاق  درجملا  دـعبلل  نیفانلل  يرخأ  هجح 
هلف هانتم  لک  (1) و  هیهانتم اهنوک 

زاوجل هیهانتم  ریغ  هیهانتم و ال  تسیل  اهنأ  راتخن - ایهانتم  نوکی  نأ  هنأـش  نم  اـمع  یهاـنتلا  مدـع  یهاـنتلا  مدـعب  دارملا  ناـک  نإ  - 1
مدع نالطب  ریدـقت  یلع  اضیأ  الثم و  لوألا  لقعلا  نع  رـصبلا  یمعلا و  عافتراک  امهل - لباق  ریغ  عوضوم  نع  هکلملا  مدـعلا و  عافترا 
اذـهب هیهانتم  ریغ  اهنأ  راتخن  اقلطم  یهانتلا  بلـس  یهانتلا  مدـعب  دارملا  ناک  نإ  انرکذ و  امل  یهانتلا  تبثی  ـال  ینعملا - اذـهب  یهاـنتلا 
هیهانتم اهنأ  به  مث  نیهاربلاب  هنالطب  نکمی  یتح  رخآلا  ینعملاـب  یهاـنتلا  مدـع  تاـبثإ  اـقلطم  یهاـنتلا  بلـس  نم  مزلی  ـال  ینعملا و 

مزلی امنإ  عونمم و  انلق  هلک  لکشل  ایواسم  هئزج  لکـش  ناک  هلوق  هتاذل  هنإ  انلق  هریغ  لعفل  وأ  هتاذل  امإ  لکـشلا  کلذ  هلوق و  هلکـشم 
هیجراخ تناک  نإ  یه  همـسقلا و  هل  ضرع  ول  یـشلل ء  ضرعی  اـمنإ  لـکلا  ءزجلا و  نـأل  عونمم  وه  لـک و  ءزج و  هل  ناـک  ول  کـلذ 

هدام ریغ  نم  لعافلا  ببسب  هنأ  راتخن  مث  اقلطم  همسقلا  ضرعت  هدام ال  ثیحف ال  هداملا  اهححصمف  هیمهو  تناک  نإ  و  هداملا - اهلباقف 
ارصحنم لکشلا  ضورع  ببس  ناک  ول  کلذک  نوکی  امنإ  عونمم و  انلق  ددمتلا  لصولا و  لصفلا و  لوبقل  ادعتسم  رادقملا  ناک  هلوق 

هل و ددـمت  لـصو و  لـصف و  ضورع  ریغ  نم  هرطفلا  لـصأ  بسحب  یـشلل ء  لکـشلا  ضورع  زاوجل  عوـنمم  وـه  هثـالثلا و  هذـه  یف 
هر لیعامسإ  مهفاف ، لیق  ام  یلع  ریدقتلا  اذه  یلع  حجرم  الب  حیجرتلا  موزل  عفدی  لاکشألا  رئاس  نع  یتاذلا  هئابإ  لامتحا 
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كارتشال هلک  لکشل  ایواسم  هئزج  لکش  ناک  هتاذل  ناک  نإف  هریغ  لعفب  وأ  هتاذل  امإ  لکشلا  کلذ  الکـشم و  نوکیف  دودح  وأ  دح 
لکـشلا ناک  امل  کلذـک  ناـک  ول  اـهمزاول و  یف  هیهاـملا  یف  نیکرتشملا  قاـفتا  بوجو  تبث  دـق  هیعونلا و  هعیبطلا  یف  هئزج  هلک و 

ناکل هدام  ریغ  نم  لعافلا  ببسب  ناک  نإ  فلخ و  اذه  هل  الـصاح  لکـشلا  نکی  مل  الکـش  یـضتقت  هتاذ  ناک  ول  نذإف  هلکل  الـصاح 
اذإف امسج  نوکیف  يدام  رادقملا  اذإف  هداملا  ببسب  نوکی  نأ  یقبف  لاحم  کلذ  ددمتلا و  لصولا و  لصفلا و  لوبقب  القتسم  رادقملا 

.فلخ اذه  مسج  دعبلا 

لوصحلا یضتقی  يذلا  هتاذل و  زیحلا  یف  انوک  یـضتقی  ام  هعنامملا  أشنم  لخادتلا و  نم  هعنامتم  ماسجألا  دهاشن  انأ  مهل  يرخأ  هجح 
زیحلا عضولا و  نع  هدرجم  اهتاذ  دح  یف  اهنألف  یلویهلا  امأ  ضارعألا  هروصلا و  وأ  یلویهلا  طقف ال  رادقملا  وه  هتاذل  زیح  ههج و  یف 

ازیح لغشیف  للحتی  دق  دحاولا  مسجلا  نألف  هروصلا  امأ  هعضوم و  یف  نیبنس  امک 
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تفلتخا امل  الإ  زیحلل و  هلغاش  تسیل  اهتاذ  دح  یف  اهنأ  ملعف  اهلاحب  هیمـسجلا  هتروص  ءاقب  عم  اریغـص  ازیح  لغـشیف  فثاکتی  اریبک و 
عناملا نأ  انملعف  رادقملا  وه  تاذلاب  لغاشلا  لب  تاذـلاب  الغـش  زایحألا  لغـشی  الف  ضارعألا  روصلا و  رئاس  امأ  اهداحتا و  عم  لغـشلا 

.لیحتسملا لخادتلا  مزلی  ادعب  ناکملا  ناک  ولف  رادقملا  وه  لخادتلا  نم 

وأ رادـقملا  عم  یلویهلا  لخادـتلا  نم  عناملا  نوکی  نأ  لامتحال  دراو  ضارعألا  ـالإ  اـهنم  لـک  یف  عنملا  رـصاح و  ریغ  دـیدرتلا  لوقأ 
نیـضرألا و تاوامـسلا و  نم  هیف  ام  عومجمب  ملاعلا  لثم  امیظع  ارادقم  لیختن  انأ  اذـه  دـیؤی  يذـلا  و  هداملا - عم  وه  وأ  هعم  هروصلا 

لب دسافت  اهیف و ال  عنامت  ثیحب ال  هحـسف  دعب  هحـسف  لیختن  اذکه  هیف و  الخاد  هلثم  وأ  لوألا  رادقملا  فاعـضأ  رخآ  ارادـقم  لیختن 
محازت و ال هیرادقم ال  هریثک  ملاوع  مهکولـس  هیادب  یف  نودهاشی  كولـسلا  لهأ  نم  ریثک  اهلاحب و  هیرادـقملا  ملاوعلا  هذـه  ءاقب  عم 

هنج طـئاحلا  ضرع  یف  يأر  ناـنجلا و  نم  هضور  هربنم  هربق و  نیب  اـم  يأر  هنأ  اـنیداه ص - اندـئاق و  نع  يوری  اـم  اـهنیب و  قیاـضت 
.اهرایخأ هوجوب  قفألا  دسنا  دق  و  جارعملا - هلیل  هتمأ  يأر  نیقفاخلا و  قبط  هنأک  لیئربج  هرم  يأر  ضرألا و  تاوامسلا و  اهضرع 

حبـشلا رادـقم  ناک  امل  نکل  رادـقملا  یف  لخادـتلا  مهمزلی  يدـیلجلا - وضعلا  یف  یئرملا  حبـش  عابطناب  هیؤرلا  نأب  نولئاـقلا  اـضیأ  و 
ضعب زیح  یف  اهـضعب  ماسجألا - لوخد  نم  عناملا  نأ  هلک  اذـه  نم  ملعف  امهنیب  لخادـتلا  زاج  ایدام  وضعلا  رادـقم  ناک  نإ  ادرجم و 

دادعتسا ال وه  امب  دادعتـسالا  هوقلاب و  بوحـصم  هنأ  ایدام  یـشلا ء  نوک  ینعم  نأ  هیف  رـسلا  هداملا و  طرـشب  لب  رادقملا  درجم  سیل 
اذإف لاصتالا  هوق  لصفنملا  یف  هیلاصتالا و  هتیوه  تمدـعنا  الـصفنم  راص  اذإف  ددـعتلا  لوبق  یف  لصتملا  مکلا  نأ  ـالإ  هیلعفلا  عماـجی 

ناکملا عم  هلاوزب  الإ  کلذ  لصحی  اناکم و ال  لحی  نأ  مسجلا  نأش  یف  کلذـکف  هیلاـصتالا - اـهتایوه  تلطب  تالـصفنملا  تلـصتا 
لب امهنع  ناکملا  ءابإل  ادحاو ال  اناکم  نامسج  لحی  اعم ال  نیناکم  مسج  لحی  امک ال  و  لوألا -
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هداملا هیـصاخ  نم  کلذ  نأ  ملعف  دحاو  زیح  یف  اهنم  نانثا  عمتجی  نأ  مسج  لک  ءازجأ  ءابإک  رخآلا  عم  عامتجالا  نع  امهدـحأ  ءابإل 
.ریغ ال 

[ اثلاث ادعب  ناکملا  نوک  لیلد  ]

یف لخدـم  هل  امم  کلذ  هیلع و  هظفاحملا  یعیبطلا و  ناکملا  بلط  هتلبج  یف  نأ  دـجی  یعیبط  مسج  لک  لاح  یف  رظنلا  نعمأ  نم  مث 
و لولحلاب - هل  دجوی  ائیش ال  بلطی  نأ  مسج  وه  امب  مسجلا  عبط  یف  سیل  حطس و  وذ  وه  امب  ال  مسج - وه  امب  مسجلا  دوجو  حالص 
مسج و وه  امب  هل  لوصحلا  نکمم  هل  هسامملا  يوحملل و ال  لوصحلا  عنتمی  يواحلل  يذـلا  حطـسلا  سفن  هعم و  هماتلا  هلخادـملاب  ال 

نأ الإ  هلـصاح - اهنیعب  نوکت  هیفیک ال  بلط  اهیف  ناک  نإ  فیکلا و  یف  هکرحلا  ناـکملا و  مسجلا  بلط  دـنع  ادوجوم  نوکی  ـال  دـق 
عضولا مکلا و  یف  هکرحلا  اذک  هبولطملا و  هیفیکلا  کلت  یلإ  لصتی  نأ  یلإ  هلـصتم  هیفیک  هل  نوکی  هتکرح  تماد  ام  اهیف  كرحتملا 

یجیردتلا نیألا  نم  درف  هکرحلا  یف  دجویف  انرکذ  امک  هیف  هکرحلا  لاحف  هیلإ  مسجلا  هبـسن  نیألا  ادعب و  ناک  نإ  ناکملاف  امهریغ  و 
ناکملا ناک  اذإ  امأ  هکرحلاـب و  بولطملا  وه  يذـلا  اـهئاهتنا  هکرحلا و  ءادـتبا  نیب  دـتمملا  لـصتملا  ناـکملا  یلع  قبطنملا  لـصتملا 

نآ لـک  یف  حطـس  ـال  اذ  هیلإ  هبـسنلل  ـال  حطـسلل و  یلاـصتا  یجیردـت  درف  روصتی  ـالف  هیلإ  مسجلا  هبـسن  نع  هراـبع  نیـألا  اـحطس و 
اضیأ اذه  حطسلا و  نم  ینامز  درف  هکرحلا  نامز  یف  و ال  تامسقنملا - ریغ  نم  ناکملا  نامزلا و  بکرت  حوطـسلا و  یلاتت  همازلتـسال 

ادعب ناکملا  نوک  یلإ  كدشری 

ناتفئاط مه  ءالخلاب و  نیلئاقلا  یلع  درلا  یف  ( 14  ) لصف

هراـبعب ال مهبهذـم  نع  ربعن  نحن  يزارلا  ماـمإلا  لاـق  اـیدوجو - ارمأ  سیل  يأ  يدوجو  ریغ  رمأ  ءـالخلا  نأ  اومعز  مهنم  نورثکـألا  و 
.ایدوجو ارمأ  هنوک  مهوت 
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کنیذ نیب  نأ  ایدوجو و  ءالخلا  نوک  مهوت  يذلا  امأ  اولاق  امهیقالی  ام  امهنیب  نوکی  نایقالتی و ال  نیمـسج ال  دوجو  زوجن  انإ  لوقنف 
رمأ ءالخلا  نأ  ملـس  نم  مهنم  لطاب و  مهو  ألم  وأ  ءالخ  ملاعلا  جراخ  نأ  مهوت  نم  نأ  امک  بذاـک - مهو  کلذـف  اداـعبأ  نیمـسجلا 
دق عارذ و  ردق  امهنیب  ام  نوکی  دق  مسج  امهیقالی  ثیحب ال  اضرف  اذإ  نیمـسجلا  نأ  لوألا  لوقلا  نالطب  یلع  لدـی  يذـلا  يدوجو و 

ایرادـقم ال ایرهوج  نوکیف  اضحم  اموهوم  ادوجوم ال  امک  الإ  نوکی  هتوافملا ال  هاواسملل و  لباقلا  عارذ و  نم  رثکأ  امهنیب  اـم  نوکی 
قیرفلا بهذـم  نالطب  یلع  لد  يذـلا  امأ  دوجولا و  هعنتمم  هبذاک  رومأ  اهنإف  ماعلا  جراـخ  همهوتملا  داـعبألا  فـالخب  اذـه  هلاـحم و 

.نارمأ یناثلا 

نوک لصتم و  وأ  لصفنم  امإ  مکلا  ممکتم و  وأ  مک  امإ  وه  مکلا  صاوخ  نم  وه  رم و  امک  هریدقت  هحسم و  نکمی  امم  ءالخلا  لوألا 
نأل دح و  یلإ  ماسقنالل ال  لباقلا  مسجلا  هقباطی  نأ  لیحتسی  ناک  هیزجتم و  ریغ  تادحو  نم  هلوصح  نأل  لطاب  الصفنم  امک  ءالخلا 
وهف الـصتم  امک  ناک  نإ  لصتم و  وهف  امک  ناک  اذإ  ءالخلاف  عضو  وذ  مسجلا  ناکم  عضو و  يذ  ریغ  ددـعلا  ددـع و  لـصفنملا  مکلا 
يذ رهوجل  انراقم  نوکیف  یناثلا  ناک  نإ  هفالخ و  ضورفملا  مسج و  وهف  لوألا  ناک  نإف  ضرعلاب  عضو  وذ  وأ  تاذـلاب  عضو  وذ  امإ 

.فلخ اذه  ءالخ  نکی  ملف  عضو 

کلذک ناک  یتم  رادقم و  ءالخلا  نإف  تاذلاب  عضو  وذ  مک  هنأ  کش  الف  تاذلاب  الـصتم  امک  ناک  اذإف  لیق  امم  یلوأ  ریرقتلا  اذه  و 
.فلخ اذه  امسج  نوکیف  هداملا  یف  الإ  دجوی  نأ  لاحتسا 

ضرعلاب الـصتم  نوکیف  ضرعلاب  امک  ناک  اذإ  امأ  عضو و  اذ  هنوکل  مزلتـسم  ریغ  ارادقم  یـشلا ء  نوک  درجم  نأ  رم  دـق  هنأل  کلذ  و 
.فلخ اذه  هفالخ  ضورفملا  داعبألل و  الباق  نوکی  ریداقملا  ماسجألا و  نع  ادرجم  ضرف  اذإ  ثیحب  نکی  ملف  تفرع  امل 

یلعف ثلاث  یف  نالاح  امه  وأ  هیف  الاح  رادـقملا  وأ  رادـقملا - یف  الاح  ءالخلا  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ذـئنیحف ال  لاـقی  اـمم  یلوأ  اذـه  و 
نأل هداملا  یف  الاح  نوکی  لوألا 
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یلع هدام و  رادـقملا  لحم  نأل  یناثلا  یلع  اذـک  ألم و  ءالخلا  نوکیف  یـشلا ء  کلذ  یف  لاح  یـش ء  یف  لاحلا  اهیف و  لاح  رادـقملا 
.لطاب هب  لوقلاف  مسج  وهف  ءالخ  ضرف  يذلا  نأ  تبثف  داعبألا  هیلباق  هیف  يذلا  الإ  مسجلل  ینعم  ذإ ال  امسج  ألخلا  ناک  ثلاثلا 

نأ مازلتـسالا  نایب  هلثم  مدـقملاف  لاحم  یلاتلا  انکاس و  وأ  اـکرحتم  نوکی  نأ  لاحتـسال  ـإلخلا  یف  لـصح  ول  مسجلا  نأ  يرخأ  هجح 
ءزجلا کلذـل  امزال  نوکی  نأ  امإ  أزج  ؤزج  فلاخی  هب  ام  نأل  لاحم  یناثلا  اهفلتخم و  وأ  ءازجألا  هباشتم  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ألخلا ال 

.هیلع دئاز  رمأل  وأ  ءزجلا  هیهام  سفنل  امإ  موزللاف  مزل  نإف  وأ ال 

هباشتم دـحاولا  لصتملا  ءازجأ  فیک و  موهفملا  اذـه  یف  هئازجأ  نیب  فالتخا  الف  هقرافملا  داعبألا  نع  هرابع  ءالخلا  نأل  لطاب  لوألا 
.هیهاملا یف 

لاوزلا نکمم  هنوکل  هلاوز  ضرفلاف  اضراع  فلاختلا  هجو  ناک  نإ  اهدارفأ و  نیب  هکرتشم  هیهاـملا  مزاول  نـأل  لـطاب  اـضیأ  یناـثلا  و 
رخآلا و  مسجلل - عبطلاب  ابولطم  عضوم  نوکی  نأ  لاحتـسا  کلذـک  ناک  اذإ  ءالخلل و  هضورفملا  ءازجألا  نیب  يواستلا  لـصحی  یتح 
اذـهب هیعیبط و  هکرح  یعیبط و ال  نوکـس  هل  نوکی  ذـئنیحف ال  یعیبط  ناکم  مسجلل  نکی  مل  کلذـک  ناک  اذإ  عبطلاـب و  هنع  اـبورهم 

نأ هلاحتسال  يدارإ  نوکس  وأ  هیدارإ  هکرح  هل  نوکی  نأ  عبطلا و ال  عرف  رسقلا  نأل  نایرسق  نوکـس  هکرح و ال  هل  نوکی  نأ ال  تبث 
.رخآلا نود  مکحب  نیلثملا  دحأ  صخی 

عم اناکم  كرحتملا  بولطم  نوکی  نأ  زوجیف  هکرحلل - ایعاد  ابولطم  دعبلا  درجم  نوکی  نأ ال  نم  دیزأ  دـیفت  هجحلا ال  هذـه  لوقأ و 
نإ عضاوملا  هذـه  لاثمأ  نإف  اهنم  دـحاو  یف  هنوکـس  عنتمی  نأ  ههباشتم  هنکمأ  دـحاو  یـشل ء  ناک  اذإ  مزلی  اضیأ ال  صاـخ و  بیترت 

هکرح نوکـس و ال  ناک  اـمل  کـلذ  ـال  ول  ءاوهلا و  ءاـملاک و  یلکلا  رـصنعلا  ءازجأ  لاـحک  هیف  هعبطب  عقو  هیف  لوصحلا  مسجلل  قفتا 
.هزیح یف  دحاولا  رصنعلا  ءازجأ  نم  یشل ء  عبطلاب 
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سکعلاب عرـسأ و  اهیف  هکرحلا  تناک  قرأ  هتفاسم  تناک  ام  لکف  هفاسم  یف  كرحت  اذإ  مسجلا  نأ  اـهیلع  لوعملا  یه  يرخأ و  هجح 
عطق اهنأل  نامز  یف  نوکی  نأ  دب  یهف ال  ءالخ  یف  هکرح  انضرف  اذإف  عفادلل  همواقملا  دیدش  ظیلغلا  لاعفنالا و  دیدش  قیقرلا  نأل  أطبأ 

هفاسملا و کلت  یلع  إلم  یف  مسجلا  کلذـل  يرخأ  هکرح  ضرفنل  ناـمزلاب و  ضعب  لـبق  عوطقم  اهـضعب  ءازجأ  یلإ  همـسقنم  هفاـسم 
قرأ إلم  یف  هل  هثلاث  هکرح  ضرفنل  مث  هیناثلا  نامز  رشع  یلوألا  نامز  نکیل  هنیعم و  هبـسن  یلع  قواعملا  میدع  نامز  نم  لوطأ  هنامز 

امل هیناثلا  هکرحلا  نامز  رشع  هیف  هکرحلا  نامز  ناک  لوألا  إلملا  هقر  فاعضأ  هرـشع  هتقر  تناک  اذإف  نینامزلا  هبـسنب  إلملا  کلذ  نم 
هیناثلا هکرحلا  نامز  رـشع  وه  يذـلا  هثلاثلا  هکرحلا  نامز  نوکی  نأ  بجوف  اهتبـسن  یلع  نامزلا  ناصقن  بجوت  هفاطللا  هدایز  نأ  انررق 

هبسن نم  رثکأ  هبسن  یلع  هثلاثلا  هفاسملا  هقر  تضرف  نإف  هعم  یهک ال  قئاعلا  عم  هکرحلا  نوکی  نأ  مزلیف  یلوألا  هکرحلا  نامزل  ایواسم 
هکرحلا ال نم  عرسأ  قئاعلا  عم  هکرحلا  نوکی  نأ  مزلی  ثیح  عنشأ  اذه  هیئالخلا و  هکرحلا  نامز  نم  لقأ  اهتکرح  نامز  ناک  نینامزلا 

.هعم

یف ام  بسحب  نامزلل  اهقاقحتسا  متلعج  لب  انیعم  انامز  اهتاذل  قحتـسی  نأ  نم   (1) هکرحلا جارخإ  نم  مزل  امنإ  لاحملا  نأـب  ضرتعا  و 
ءزج عطق  اذـک  لکلا و  عطق  یلع  قباس  هفاسملا  ءزج  عطق  هلاحم  عطق و ال  اهتیهام  هکرحلا  نأل  لطاب  کلذ  و  همواـقملا - نم  اـهتفاسم 

انامز و یعدتست  اهتاذل  هکرحلاف  ءزجلا  عطق  یلع  قباس  ءزجلا 

لدتـسملا نأ  لصاحلا  اضیأ و  خـلإ  مزلی  الف  نامز  یف  هیئالخلا ال  هکرحلا  عوقو  مزل  الإ  اقلطم و  هثلاثلا ال  هیناثلا و  هکرحلا  یف  يأ  - 1
قحتـسی نأ  نع  هکرحلا  جرخأ  انامز و  هیئالخلا  هکرحلل  تبثأ  ثیح  انیعم - انامز  اهتاذل  قحتـسی  هکرحلا  نأ  یلع  الوأ  هلالدتـسا  ینب 

نیب عمجلا  نم  أشن  اـمنإ  لاـحملاف  هفاـسملا  یف  اـم  ماوق  بسحب  ناـمزلل  اهقاقحتـسا  لـعج  ثیح  اـیناث  ناـمزلا  نم  اـنیعم  اردـق  اهتاذـل 
هر ذاتسألا  ذاتسألا  مهفاف ، همدع  انیعم و  انامز  اهتاذل  هکرحلا  قاقحتسا  ینعأ  نییفانتملا 
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کلذ تبث  اذإف  هلـصأ  نامزلا ال  لوط  بجوی  هفاسملا  ماوق  معن  قئاع  مواقم و ال  اـهل  نکی  مل  نإ  ناـمز و  یف  کـلفلا  هکرح  کلذـل 
همواقملا ءازإب  يذلا  امأ  ءالخلا و  یف  یتلا  هکرحلل  لصاح  وه  هکرحلا و  لصأ  ءازإب  يذـلا  نامزلا  لصأ  یف  هقفتم  هثالثلا  تاکرحلاف 
همواقملا ءازإب  تاعاسلا  یقاب  و  هکرحلا - لـصأ  هلباـقم  یف  هدـحاولا  هعاـسلاف  اـهترثکب  لوطی  همواـقملا و  هلقل  رـصقی  هنأ  کـش  ـالف 

رـشع اهتاذ و  لجأل  هدـحاو  هعاس  قحتـست  هکرحلا  کلت  تناک  همواقملا - کلت  رـشع  يرخأ  همواقم  تناک  اذإ  نذإف  الثم  هعـستلاک 
يواست اذه  نم  مزلی  الف  هعاس  راشعأ  هعـست  هعاس و  عومجملا  همواقملا و  نم  اهیف  ام  لجأل  هعاس  راشعأ  هعـست  ینعأ  تاعاس  هعـست 

ثحب یف  هعافدـنا  هجو  ملعتـس  يزارلا و  مامإلا  هنـسحتسا  ربتعملا و  بحاص  هدروأ  امم  کشلا  اذـه  همیدـع و  قواعملا و  يذ  ناـمز 
.لیملا

یلإ هکرحت  هوق  هدافأ  كرحملا  نأل  كرحتی  اـمنإ  وهف  قوف  یلإ  ارـسق  یمر  اذإ  رجحلا  نأ  هکرحلا  ثحاـبم  یف  یتأیـس  يرخأ  هجح 
عوجر الف  فعضت  همداصم و ال  الف  فرـص  ءالخ  لب  ءاوه  هفاسملا  یف  نکی  مل  ولف  ءاوهلا  تامداصمل  لطبت  امنإ  هوقلا  کلت  قوف و 
دوجو یلع  هتلالد  مدعل  هفیعـض  هذه  هیلاخ و  ریغ  هفاسملا  نأ  ملع  کلذک  نکی  مل  امل  کلفلا و  حطـس  یلإ  هلوصو  دعب  الإ  یمرملل 

نأ زاوج  عم  رجحلا  اهیف  یمری  یتلا  تاـفاسملا  ضعب  یف  ءاوهلا  دوجو  نم  دـیزأ  یلع  لدـی  ـال  هبوجو و  نع  الـضف  ملاـعلا  یف  ـإلملا 
فرص ءالخ  اضیأ  ءامسلا  یلإ  اهتکرح  یهتنی  ام  دعب  ریثک و  ءالخ  اهللخ  یف  نوکی 

ءالخلا نالطب  یلع  لدت  هیراصبتسا  تارامأ  رکذ  یف  ( 15  ) لصف

ءاملا نم  ولمملا  سأرلا  قیضلا  ءانإلا  نأ  لوألا 

هرورضل یعیبطلا - هلقث  عم  ءاملا  لوزن  مدع  نأ  ملعف  دس  اذإ  لزنی  مل  هسأر و  حتف  اذإ  اهنم  ءاملا  لزنی  هقیـض  هبقث  هلفـسأ  یف  ناک  اذإ 
عفدـنمف ءاوه  هیف  ءانإلا  فصن  ناک  اذإ  اضیأ  هلوزن  مدـعب  هبقثلا و  عاستا  دـنع  ءاملا  لوزنب  قبیزلا و  لوزنب  ضقنلا  امأ  ءالخلا و  عانتما 

امبر قبیزلا  لقث  طرف  نأب 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :

یف اـمک  قبئزلا  همحازم  یلإ  کـلذ  هرطـضا  هءارو  اـناکم  دـجی  مل  اذإـف  كرحتلا  یلإ  کـلذ  هرطـضیف  ءاوـهلا  هعفادـم  هداـیز  بجوأ 
عنتمی لهسألاف و ال  لهـسألا  لعفت  هعیبطلا  نأل  لزنی  مل  قبئزلا و  سبتحا  کلذ  رذعت  نإ  بقثلا و  یحاون  نم  هلوخد  ءاملل و  هتمحازم 

.ءاوهلا مجح  میظعت  نم  هعیبطلا  یلع  لهسأ  ءاملا  فوقو  نوکی  نأ  اضیأ 

رخآلا فرطلا  صم  ءاملا و  یف  اهیفرط  دحأ  سمغأ  نإ  هبوبنألا  نأ  یناثلا 

دنع محللا  عافترا  لیبقلا  اذـه  نم  ءالخلا - عانتمال  الإ  ءاوهلل  هنم  هعباتملا  هذـه  امف  یعیبطلا  هلقث  عم  ءاوهلا  جورخ  لاح  ءاـملا  دعـصی 
یف ناسنإلا  طرفأ  اذإ  هنأ  کلذ  دیؤی  امم  هلطبنس و  امک  هبذاج  هوق  ءالخلل  ءالخلا  نأ  ببـسب  سیل  حوطـسلا  مزالت  همجحملا و  صم 

.اهعافتراب نادنسلا  عفتری  هنإف  اهانصصم  نادنسلا و  یلع  همجحملا  انعضو  اذإ  ترسکنا و  هقیقر  تناک  همجحملا و  وأ  هروراقلا  صم 

هبوبنألا هروراقلا و  قنع  نیب  يذلا  للخلا  انددس  هروراق و  یف  هبوبنألا  سأر  انلخدأ  اذإ  انأ  ثلاثلا 

هؤاوه بلقنت  هفوجملا  انصصم  نإ  جراخلا و  یلإ  رسکنت  اهانلخدأ  نإ  و  لخادلا - یلإ  هروراقلا  رـسکنت  هتمـصملا  هبوبنألا  انبذج  اذإف 
- قشنی امبر  اران و 

ءانإلا لخاد  ءاوهلا  دوعص  یلإ  هجاحلا  مزلی  سأرلا و ال  هقیضلا  یناوألا  نم  ءاملا  لزنیف  ءالخلا  نکمأ  ول  عبارلا 

.قباقبلا تاخافنلا و  يرن  انکف ال 

اهعضاوم و نم  تاوامسلا  لاقتنال  هقب  هکرح  باجیإ  وأ  هیناکم - هکرح  لک  یف  رودلا  موزلک  هفیعض  تاکسمتم  ءالخلا  باحصأل  و 
لک نأب  هیلاخ و  فاوجأ  هیف  نوکیف  یماـنلا  لـخاد  یف  مسج  ذوفنب  ومنلا  نأـب  ءـالخلا و  ققحت  همـالع  فثاـکتلا  (1) و  لخلختلا نأب 

ققحت هنم  مزلی  رخآ  مسج  حطسب  هحطس  سامی  نأ  بجو  ول  مسج 

نأ زاوجل  رـصحلا  عنم  باوجلا  هداسفب و  نوکی  امنإ  فثاکتلا  مسجلا و  ءازجأ  لالخ  یف  ءالخلا  نوکب  نوکی  امنإ  لخلختلا  نإـف  - 1
لیعامسإ ربدتف ، کلذ  سکعب  فثاکتلا  و  هرغص - دعب  مسجلا  رادقم  ربکب  لخلختلا  نوکی 
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لمأت و یندأب  عفدنم  لکلا  ءالخلا و  زاجف  رخآ - مسج  هرواجی  مسج ال  دـجوی  نأ  زاجف  بجی  مل  نإ  لاحم و  وه  هیاهن و  الب  ماسجأ 
نأ امإ  هقیقحلا  یف  ولخی  الف  سحلا  دنع  هعفد  ایواستم  اعفر  هلثم  سلمأ  حطس  یلعأ  اعقاو  سلمأ  احطس  انعفر  اذإ  انأ  مهتاثبـشتم  يوقأ 

رجحلا و یف  امیـس  سحلا  هبذـکی  امم  وه  و  مسجلا - کلذ  یف  کـکفتلا  عوقو  مزلی  ضعب  لـبق  یلعـألا  حطـسلا  ءازجأ  ضعب  عفتری 
یلإ جراخلا  نم  لقتنی  مسجلا  کلذ  نأل  مسجلا  نم  نامزلا  نم  اتقو  امهطسو  ولخ  کلذ  نم  مزلیف  اعم  هؤازجأ  عفتری  وأ  الثم  دیدحلا 

نأ ملعف  هلاحم  لصتم ال  حطـس  نیتبقث  لک  نیب  ناکل  تناک  ول  هیف و  هبقث  مسج ال  بر  ذإ  اهیف  یتلا  بقثلا  نم  هلاقتنا  سیل  طسولا و 
هدام الب  هعفد  طسولا  یف  نوکی  نأ  عانتمال  الوأ  فرطلاب  رمی  نأ  جاتحی  هرورـضلابف  بناوجلا  نم  نوکی  طسولا  یلإ  ماسجألا  لاـقتنا 

نیناکم یف  دحاولا  مسجلا  لوصح  عانتمال  فرطلا  یف  هنوک  نیح  طسولا  یف  دجوی  نأ  وأ  نامز  یف  هلاحتسا  لک  نأل  هلاحتسا  الب  وأ 
.بولطملا وه  کلذ و  لبق  ایلاخ  طسولا  ناک  طسولاب  اهرورم  لبق  فرطلاب  اهرورم  ناک  اذإف 

یفخ نإ  سیراضت و  هنوشخ و  نم  ولخی  الف  حوطـسلا  نم  هعفری  اـم  سلمـألا و  حطـسلا  کـلذ  لـثمل  عاـفترالا  ناـکمإ  عنم  هباوج  و 
.سحلا یلع  کلذ 

عبـصإلا لیزأ  ءاملا و  یف  هبقثلا  تبک  مث  عبـصإلاب  بقثلا  مض  ادـیدش و  اصم  تصم  اذإ  هروراقلا  نأ  اهلوأ  تامالعب  اوکـسمت  امبر  و 
.هلبق اهیف  لخدی  مل  امک  صملا  دعب  اهیف  ءاملا  لخدی  مل  صملا  دعب  ءاوه  هولمم  تناک  ولف  ریثک  ءام  اهیف  لخد 

دحأ انعفر  مث  اقیثو  ادـش  بناوجلا  انددـش  ءاوهلا و  نم  یـش ء  اهیف  یقبی  ـال  ثیحب  رخـآلا  عم  قزلا  یبناـج  دـحأ  انقـصلأ  ول  اـهیناث  و 
.بولطملا وه  لاخ و  فوج  امهنیب  لصحف  رخآلا  نع  نیفرطلا 

ءالخ هیف  نکی  مل  ولف  هب  خـفتنا  ثیحب  ءاوهلا  هیف  محازی  سأرلا  مومـضم  قز  یف  هلیـسم  لوخد  ناکمإ  یلع  تلد  هبرجتلا  نأ  اهثلاث  و 
.اهلوخد نکمی  مل 
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.کلذ لاحتسال  ءالخ  كانه  نأ  ولف ال  ءام  لم ء  هعم  هعسی  دامر  نم  اولمم  ءانإ  يرن  انأ  اهعبار  و 

یف نأ  ولف ال  ندلا  امهعـسیف  هنیعب  ندلا  کلذ  یف  اعم  نالعجی  مث  قز ] یف   ] هنیعب بارـشلا  لعجی  مث  ابارـش  ألمی  ندلا  نأ  اهـسماخ  و 
.کلذ لاحتسال  قزلا  هحاسم  رادقم  هیف  رصعنا  ءالخ  بارشلا 

غارف اغراف و  اناکم  دـجو  دـق  جراخلا  ءاوهلا  نأل  ءاملا - دوعـص  بجو  امل  مترکذ  اـم  هلعلا  ناـک  ول  هنأ  ـالوأ  هورکذ  اـمع  باوجلا  و 
.یلوأ ءالخلا  نالطب  یلع  هب  لدتسی  نأب  اذهف  مهدنع  نکمم  رمأ  هروراقلا  ضعب 

هداملا هیرـسق و  نوکت  دـق  هعیبط و  نوکت  دـق  ریداـقملا  کلذـک  هیرـسق  هیعیبط و  نوکت  اـمک  تاـکرحلا  تاـیفیکلا و  نأ  قیقحتلا  و 
تناک لخلختلل و  هبجوملا  هنوخـسلل  هبجوم  صملا  هکرح  اریغـص و  ارادـقم  تلبق  ام  دـعب  امیظع - ارادـقم  لـبقت  نأ  زوجی  هدـحاولا 

.ءالخلا هرورضل  ءاملا  هعبتف  یعیبطلا - هرادقم  یلإ  ادوع  فثاکت  ءاملا  درب  اهیقل  اذإف  یعیبطلا  اهرادقم  یلإ  دوعلل  ؤیهتلا  هدیدش 

.مهل مهیلع ال  نوکیف  إلملا  بوجو  یلع  لدی  امب  کلذ  برج  دق  قزلا و  ماسم  یف  لخدی  ءاوهلا  نأ  ایناث  هورکذ  امع  و 

.هیف هلیسملا  سأر  نم  لخد  ام  ردقب  کلذ  لک  هنم  بناج  عافترا  وأ  هطیحم  طاسبنا  وأ  قزلا  یف  ام  ضابقنا  ناکمإب  ثلاثلا  نع  و 

.ضحم بذک  هنأب  عبارلا  نع  و 

وأ ءاوه  وأ  راخب  هنم  جرخیف  رـصعنی  بارـشلا  نوکی  وأ  سحلل - بحلا  یف  قزلا  رادقم  توافت  رهظی  نأ ال  زوجی  هنأب  سماخلا  نع  و 
رغصأ ریصیف  فثاکتی 
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ماسجألل هعفاد  هبذاج و ال  هوق  هیف  نکی  مل  تبث  ول  ءالخلا  نأ  یف  ( 16  ) لصف

هراشا

یف بذجنی  ءاملا و  تاقارس  یمست  یتلا  یناوألا  یف  ءاملا - سبتحی  اذهل  ماسجألل و  هبذاج  هوق  هل  نأ  يزارلا  ءایرکز  نب  دمحم  معز 
ولف ءازجألا  هباشتم  ءالخلا  نأ  لوألا  نالطب  یلع  لدی  قوف و  یلإ  اهل  هعفاد  هوق  هل  تبثأ  نم  مهنم  ءاملا و  تاقرز  یمست  یتلا  یناوألا 
یف وأ  مسجلا  لـخاد  یف  ثوـثبملا  اـمإ  كرحملا  ءـالخلا  نإ   (1) یناثلا نالطب  یلع  تاـهجلا و  ضعبب  صتخا  اـمل  بذـج  هیف  ناـک 

.هب طیحملا  هجراخ 

اهتکرح نکی  ملف  ءالخ  هیف  سیل  مسجلا  ءازجأ  نم  دـحاو  لک  نأل  لاحم  لوألا  هلکل و  وأ  هئازجأل  اکرحم  نوکی  نأ  امإ  لوألا  یلعف 
اهکرح ال ام  ببسب  هلاحم  اکرحتم ال  مسجلا  ناک  ءازجألا  عومجم  تاکرحملا  عومجم  كرح  اذإف  رخآ - كرحمب  لب  ءالخلا  ببسب 

.رخآ ببسب 

هلع نوکت  نأ  دـب  بکرملا ال  هلع  نأ  امک  هئازجأ  کیرحتب  الإ  نکمی  ءازجألا ال  نع  بکرتی  ام  کیرحت  نأل  لاـحم  اـضیأ  یناـثلا  و 
مـسج الإ  ءـالخلا  نم  لـعفنی  ـال  نذإـف  قوف  یلإ  هدعـصی  ـال  ریبک  مسجب  طـیحملا  ءـالخلا  نأ  مولعمف  یناـثلا  یلع  اـمأ  (2) و  هئازجأل
بره مزلیف  ضعب  نع  هئازجأ  ضعب  دـعابتی  نأ  هعبط  یـضتقم  ماـسجألا  ضعب  نأ  یلإ  عـجرف  هئازجأ  نم  ءزج  نـیب  ءـالخلا  لـخلختی 
اـضیأ هعیبطلا و  داحتا  عم  هفلتخم  تاهج  یلإ  اهبره  مزلی  مضلا و  هلع  سناجتلا  نأل  لطاب  وه  ضعب و  نع  اهـضعب  هسناجتملا  ءازجألا 

هسفن نع  ابورهم  اهنم  لک  نوک  مزلیف  ناک  نإ  لاحم و  هنع  برهلاف  هنع  بورهم  كانه  نکی  مل  نإ 

، لفغت الف  ءالخلا  هباشت  یفانی  اذـه  مالکلا و  رخآ  یف  هرـس  سدـق  فنـصملا  لوق  هیلع  لدـی  امک  اضیأ  هب  یناثلا  لاطبإ  نکمی  و  - 1
لیعامسإ

هبـسنلاب راجنلا  یف  امک  هئازجأ  عیمجل  هلع  نوکی  نأ  مزلی  الف  الإ  قالطإلا و  یلع  تاذـلاب و  هل  هلع  بکرملا  هلع  تناـک  اذإ  اذـه  - 2
لیعامسإ ربدتف ، ریرسلا  یلإ 
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ءالخلا جاتحیف  هعم  القتنم  هل  امزالم  نوکی  نأ  دـب و  قوف ال  یلإ  مسجلا  هکرح  عفدـلل و  بجوملا  ءالخلا  رخآ  هجو  هیهاـملا  داـحتال 
ءالخ دعب  ءالخ  هتکرح  یف  لدبتـسی  مسجلا  لازی  لب ال  امزالم  نکی  مل  نإ  مث  هیلإ  كرحتی  ابولطم  نوکی  یتح  هل  یعیبط  ناکم  یلإ 

ءالخلا نإ  اولوقی  نأ  الإ  هل  ایقالم  نوکی  نآلا ال  دعب  ائیش و  یـش ء  كرحی  دحاولا ال  نآلا  یف  نآ و  یف  الإ  ءالخلل  هتاقالم  نوکی  الف 
.ءالخلا هباشت  یفانی  اذه  ههج و  یلإ  هکرحی  هکرحم  هوق  مسجلل  یطعی 

- بینذت

اناکم هتیلکب  سیل  لفسألا  مسجلا  نأ  اوفرع  اولمأت  امل  مث  لوزنلا  نم  هعنمیف  مسجلا  هیلع  رقتـسی  ام  مسجلا  ناکم  نأ  نوملکتملا  معز 
نم هعنمی  ام  هتحت  سیل  هنأ  عم  اـناکم  ءاوهلا  یف  ذـفانلا  مهـسلل  نولعجی  مهنأ  عم  ناـکملا  وه  لفـسألا  حطـس  لـب  هقوف  يذـلا  مسجلل 

ءاملا ناکم  هرجلا  حطس  نأ  امک  نولوقی  ناک و  فیک  اناکم  حطسلا  لعجی  نم  سانلا  نم  هنم و  حطس  ناکل  لفـسألا  ناک  ولف  لوزنلا 
.هرجلل ناکم  ءاملا  حطس  کلذک 

نأل هفیعض  هجحلا  هتحت و  ام  حطـس  هناکمف  طیحم - نم  هیواح  هیاهن  هل  سیل  كرحتم و  هنأل  ناکم  وذ  یلعألا  کلفلا  نأب  اوجتحا  و 
.اقلطم حطسلاب  نیلئاقلا  بهذم  لب  مهبهذم  داسف  یلع  لد  امم  هیعضو و  لب  هیناکم  تسیل  کلفلا  هکرح 

ناکم نأ  یلإ  بهذ  نم  سانلا  نم  هیلإ و  هراـشإلا  ترم  اـمک  دـحاو  ناـکم  ـالإ  هل  سیل  دـحاولا  مسجلا  نأ  یلع  اوقفتا  روهمجلا  نأ 
ددـحملل نوـکی  ـال  نأ  تاـفاضإلا و  لـیبق  نم  ناـکملا  نوـکی  نأ  مزلی ]  ] هنأ هیلع  دری  و  هطاـحإلا - ههج  نم  هب  طـیحی  مسج  مسجلا 

هینامـسجلا و ال داعبألل  هتطاحإ  تسیل  هتاذل  یعـضو  ریغ  دادتما  دعبلا  اذه  دـعبلاب و  لوقلا  اهمتأ  بهاذـملا و  ملـسأ  نأ  ملعف  ناکم -
هنوک مدعل  هیهانت  نایب  یف  يرجی  هیعـضولا ال  داعبألا  یهانت  نیهارب  هیلع  رخآ و  عضو  يذب  عضو  يذـل  اقابطنا  هطاحإ و  اهیلع  هقابطنا 

عضو اذ 
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یلإ جاتحم  ریغ  دـعب  هقوف  هیعـضولا و  هیداملا  داعبألا  رخآ  وه  دـعب  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  يدام  رخآ  دـعب  يدام  دـعب  لک  قوف  هتاذـل و 
هراشإلا لباقی  اضیأ  هیعضولا و ال  لاکشألا  نم  لکـشب  لکـشتم  ریغ  وه  هیلع و  هیروصلا  هیلعفلا و  ماکحأ  هبلغل  هیلاعفنا  هوق  هدام و ال 
شرعلاب هیعـضولا و  داعبألا  رخآ  وه  هعیرـشلا  ناسل  یف  یهتنملا  هردـسب  دارملا  نوکی  نأ  هبـشی  هیلایخلا و  هراشإلا  لـبقی  لـب  هیـسحلا 

نیب هطـساو  نیتـهج و  اذ  نوکیف  هیعـضو  ریغ  هطاـحإ  هیـسحلا  تاـیدامتملا  عیمجب  طـیحی  اـم  وه  هیهلـإلا  همحرلا  هیلع  يوتـسی  يذـلا 
هیعونلا هیمسجلا  روصلاب  لصتی  لفـسألا  بناجلا  نم  لیثامتلا و  روصلاب و  قحلا  نع  لعفنی  یلعألا  وه  نیبناجلا و  دحأ  نمف  نیملاعلا 

هیلع هنم  هضئافلا  هیلاثملا  روصلاب  قحلا  نع  لعفنی  وه  هیدادتما و  هحـسف  وذ  يرادقم  رهوج  هنإف  انیف  يذلا  لایخلاک  هیداملا  اهداعبأ  و 
لب مسج  نع  مسج  لاصفناک  ندـبلا ال  نع  لصفنی  لمکتـسا  اذإف  ءادـتبا  هدوجو  فعـض  لجأل  يداملا  هرادـقم  ندـبلاب و  لـصتی  و 

ثحابم یقاب  یتأیـس  و  داعملا - ملع  یف  انـضوخ  نیح  دـصقملا  اذـه  قیقحت  عضوم  هلوق و  نع  لئاق  وأ  هتباتک  نع  بتاـک  لاـصفناک 
دادسلا همصعلا و  هللا  نم  نامزلا و  نع  ثحبلا  یف  مکلا 

فیکلا هلوقم  یف  یناثلا  نفلا 

هراشا

ماسقأ هعبرأ  همدقم و  یلع  لمتشم  وه  و 

هعبرألا هعاونأ  یلإ  همیسقت  فیکلا و  مسر  یف  همدقملا 

مسرلا امأ 

نم بکرتلا  نأل  لصف  رهاظ و ال  وه  سنج و  اهل  روصتی  ذإ ال  هصقانلا  موسرلا  الإ  هیلاـعلا  ساـنجألا  فیرعت  یلإ  لـیبس  ـال  نأ  ملعاـف 
فیکلل رفظی  مل  هئافتنا و  یلع  لیلدلا  ماقی  امنإ  لب  هققحت  فرعی  یلقع ال  لامتحا  درجم  الصف  امهنم  لک  نوکی  نییواستملا  نیرمألا 
هیواسی امب  یشلل ء  فیرعت  اهل  فیرعتلا  اذه  نکل  هیبسنلا  ضارعألا  مکلل و  هریاغملا  هیضرعلا و  نم  بکرملا  الإ  هلماش  همزال  هصاخب 

کلذ لب  تالوقملا  رئاس  یف  هلثم  زاجل  کلذ  زاج  ول  ضعبلا و  نم  یلجأ  اهـضعب  سیل  هیلاعلا  ساـنجألا  نـأل  هلاـهجلا  هفرعملا و  یف 
ضارعألا مکلا و  نم  لک  رکذ  نع  اولدعف  تایفیکلا  یه  یتلا  اهتاضورعم  دعب  الإ  فرعت  ال  هیبسنلا - رومألا  نأل  یلوأ 
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نع اهنع و  جراخ  یـش ء  روصت  اهروصت  بجوی  هراق ال  هئیه  هنأ  روهـشملا  وه  اـمک  اولاـقف  یلجأ  یه  یتلا  هتـصاخ  رکذ  یلإ  هیبسنلا 
اهروصت بجوی  هنوک ال  لعفنی و  نأ  نع  لعفی و  نأ  نع  اهزیمی  هراق  هنوکف  اهلماح - ءازجأ  یف  هبسن  همسق و ال  یـضتقی  اهلماح و ال 

ءازجأ یف  هبسنل  هیضتقم  ریغ  و  مکلا - نع  اهزیمی  همسقل  هیـضتقم  ریغ  اهنوک  کلملا و  یتملا و  نیألا و  فاضملا و  نع  اهریغ  روصت 
.ثاحبأ عضوم  هیف  عضولا و  نع  اهلماح 

هتیرثؤم تناک  اتباث  ناک  نإف  تباث  وأ  ریغتم  اـمإ  یـشلا ء  کـلذ  یـشلا ء و  یف  یـشلا ء  هیرثؤم  لـعفی  نأ  نم   (1) موهفملا نأ  اهدحأ 
هیرثؤملا نکی  مل  اریغتم  ناک  نإ  اهنع و  زارتحالا  دیفی  هراق ال  هئیه  انلوقف  تباث  تباثلا  مزال  رثؤملا و  هیهام  مزاول  نم  اهنأل  هتباث  اضیأ 
جارخإلا یلإ  هجاح  الف  تاوذلل  هعباتلا  تافاضإلا  رئاسک  ایلقع  ارمأ  تباثلا  هیرثؤمک  ریغتملا  هیرثؤم  نوکی  لب  هتاذ  یلع  ادـئاز  امکح 

.لعفنی نأ  نم  موهفملا  یف  مالکلا  اذک  دیقب و  اهنع 

دیفی  (2) اهلماح نع  اهنع و  جراخ  یش ء  روصت  اهروصت  دیفی  انلوق ال  نأ  اهیناث  و 

ظفل هیلع  لدـی  حالطـصالا و  بسح  یجیردـتلا  رثأـتلا  یجیردـت و  ریثأـتلا  وه  لـعفنی  نأ  لـعفی و  نأ  نم  موـهفملا  نأ  یفخی  ـال  - 1
نامکح امه  دهاوشلا و  یف  هرـس  سدق  فنـصملا  هب  حرـص  امک  هکرحلا - اهیف  عقی  اذهل ال  يددجتلا و  رارمتـسالل  دیفملا  عراضملا 

دیقلا نوکب  سأب  هنأ ال  هیف  خـلإ  اهیناث  هلوقب و  هر  هرکذ  ام  هراق و  دـیقب  فیرعتلا  نع  ناجرخی  رثأـتملا و  رثؤملا و  تاذ  یلع  نادـئاز 
هر لیعامسإ  موقلا ، هب  حرص  ام  یلع  تافیرعتلا  یف  قباسلا  دیقلا  نع  اینغم - ریخألا 

هدایزل سیل  فنـصملا  لاق  هراق و  هئیه  لیق  روهـشملا و  یف  دیز  خلإ و  اهروصت  بجوی  هئیه ال  هنأ  اذـکه  فیکلا  فیرعت  ناک  و  - 2
ضرغ سیل و  زارتحالا و  یف  هراقلا  هدایز  یلإ  هجاح  الف  فیرعتلا - اهدفی  مل  دیقلا  اذه  نکی  مل  ول  هدیدج  هدئاف  فیرعتلا  یف  هراقلا 
یناثلا دیقلا  نوکب  سأب  هنأب ال  هیلع  دری  یتح  هیلإ  جاتحی  الف  دیقلا  اذـهب  جرخی  ام  هب  جرخی  دـیق  روهـشملا  فیرعت  یف  نأ  فنـصملا 

یتشرلا ذاتسألل  خلإ ، نامزلا  نع  هب  انزرتحا  لیق  نإف  هلوق  انلق  ام  یلع  لدی  ام  و  لوألا - نع  اینغم 
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جراخ نامزلا  انلق  نامزلا  نع  هب  انزرتحا  لیق  نإف  امهنع - زارتحالا  یف  هجاح  هراقلا  رکذ  یلإ  نکی  ملف  نیتلوقملا  کنیت  نع  زارتحـالا 
.هکرحلا وه  هلماح و  همسق  یضتقی  هنأل  تایمکلا - رئاس  عم  همسقلا  مدع  دیقب 

ریغ هئیه  هنکل  لیـصحتلا  لهأ  يأر  وه  اـمک  هکرحلا - تحت  ـال  اـهریغ و  تحت  هلوخد  مدـعل  فیکلا  هلوقم  نم  توصلا  نأ  اـهثلاث  و 
.راق ریغ  راقلا  ریغ  لولعم  هکرحلل و  لولعم  هنأل  هسفنب و  نیب  وه  نآ و  یف  هعمتجم  ریغ  هءازجأ  نأل  هراق 

همزلی ینعم  هدـحولا  نأل  رخآ  یـش ء  روصت  هروصت  بجوی  امهنم  لک  لاقی  هطقنلا ال  هدـحولا و  یلع  قداـص  فیرعتلا  نأ  اـهعبار  و 
ماسقأ رثکأ  لعلف  رخآ  یـش ء  لقعت  هلقعت  نم  مزلی  هنأب ال  فیکلا  نع  ریغتلا  ناک  نإ  لوقن  انأل  طخلا - هیاهن  هطقنلا  ماـسقنالا و  مدـع 
لقعت هلقعت  نم  مزلی  نإ ال  لب  کلذ  طرتشن  مل  نإ  رادـقملا و  یف  الإ  ءانحنالا  هماقتـسالا و  اـنروصت  نکمی  ـال  ذإ  هنع  جرخی  فیکلا 

.امهیف لاکشإلا  هجوت  دقف  هلحم  نع  جراخ  یش ء 

نم اهتاقلعتم  روصتب  الإ  اهروصت  نکمی  هیناسفنلا ال  قالخألا  رئاس  بضغلا و  هوهـشلا و  هردـقلا و  ملعلا و  كاردإلا و  نأ  اهـسماخ  و 
.هیلع بوضغملا  یهتشملا و  مولعملا و  كردملا و 

نأ دـب  الف  تافاضإلا  بسنلا و  فالخب  اهتاقلعتم  روصت  یلع  قباس  اهروصت  نکل  ریغلا و  روصت  هروصت  یـضتقی  اهنم ال  لک  لیق  نإف 
نأ الإ  هدیفت  فیرعتلا ال  هرابع  نأ  الإ  حیحص  قرفلا  نإ  انلق  هیبسنلا  رومألا  کلت  روصتی  یتح  الوأ  هیلإ  بوسنملا  بوسنملا و  روصتی 

.مسرلا مامتل  هءارقلا  هذه  مئالی  ذئنیح ال  اعوفرم و  یناثلا  ابوصنم و  لوألا  أرقی 

درطی کلذ ال  عمف  هریغ  روصتل  الولعم  هروصت  نوکی  ام ال  یلع  هریغ  هروصت  بجوی  ام ال  فیرعتلا  هرابع  انلمح  اـنأ  به  اهـسداس  و 
.فیکلا عاونأ  نم  هدودعم  اهنأ  عم  هیبعکملا  هیرذجلاک و  دادعألا  صاوخ  ثیلثتلا و  عیبرتلاک و  لاکشألا  یف 

لالقتسالا هئیه  دوجولا و  هئیه  لاقیف  رومأ  نیب  كرتشم  ظفل  هئیهلا  نأ  اهعباس  و 
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عماج ینعم  اهل  سیل  رثأتلا و  ریثأتلا و  هئیه  لاقی  عاجطضالا و  سولجلا و  هئیه  لاقی  هیـضرعلا و  هیرهوجلا و  هئیه  لاقی  رارقتـسالا و  و 
.مزال تافیرعتلا  یف  ظافلألا  هذه  لثم  نع  بانتجالا  و 

یـضتقی ـال  هریغ و  روصت  یلع  هروصت  فقوتی  ـال  ضرع - وـه  لاـقی  نأ  برقـألا  نکل  تاداریـإلا  هذـه  رثـکأ  نع  باوـجلا  نکمی  و 
- هریغ روصت  یلع  هروصت  فقوتی  يذـلاب ال  رهوجلا و  یلاعت و  يرابلا  جرخ  ضرعلابف  اـیلوأ - ءاـضتقا  هلحم  یف  همـسقاللا  همـسقلا و 

نأ الإ  اهریغ  روصت  اهتاروصت  نم  مزل  هنإف  تایفیکلا  فالخب  رخأ  رومأ  روصت  یلع  هفقوتم  اهتاروصت  نإف  هیبسنلا  ضارعـألا  تجرخ 
همـسقلا و یـضتقی  ـال  اـنلوقب  هریغ و  روصت  یلع  هروصت  فقوتی  ـال  ذإ  توصلا  هیف  لخدـی  اـهریغ و  تاروـصت  هلوـلعم و  اـهتاروصت 

هتاذـل هنإف  مسقنت  یتلا ال  تامولعملاب  ملعلا  نع  هب  انزرتحا  اـیلوأ  ءاـضتقا  اـنلوقب  هطقنلا و  هدـحولا و  تجرخ  مکلا و  جرخ  همـسقاللا 
.مولعملا هدحو  هطساوب  لب  ایلوأ  ءاضتقا  کلذ  سیل  نکل  ماسقنالا و  نم  عنمی 

هعاونأ یلإ  همیسقت  امأ  و 

هراشا

رـصحلا یف  لیوعتلا  هیدادعتـسالا و  تایمکلاب و  هصتخملا  هیناسفنلا و  هسوسحملا و  تاـیفیکلا  هعبرأ  ماـسقأ  یف  ءارقتـسالاب  رـصحنیف 
قرط صاوخلا  نم  هل  امب  مسق  لک  نع  ریبعتلا  فالتخا  بسحب  لصحیف  تابثإلا  یفنلا و  نیب  ددرتلا  هروصب  نیبت  دق  ءارقتسالا و  یلع 
عنملا عبارلاف و  الإ  ثلاثلاف و  ثلاثلا  وأ  یناثلاف  یناثلا  ناک  نإ  لوألا و  وهف  لوـألا  مسقلا  وه  ناـک  نإ  فیکلا  نأ  اهلـصاح  هددـعتم و 

تایفیکلا نع  يزارلا  مامإلا  ریبعتک  ءافخ - هیف  امم  صاوخلا  ضعب  نأ  یلع  ءارقتسالاب  ملع  امل  طبـض  هجو  الإ  حلـصی  الف  رهاظ  هیلع 
نع هعیبـطلا و  ثیح  نم  مسجلا  هب  صتخی  اـمب  دادعتـسالا  نـع  ماـسجألاب و  قـلعتی  ـال  اـمب  اـهنع  خیـشلا  ریبـعت  لاـمکلاب و  هیناـسفنلا 
یلع هلاثم  يأ  هحبش  یقلی  داوسلا  وأ  اراح  رواجملا  لعجل  هرارحلاک  اهیبش  ریغلا  لعج  يأ  هیبشتلا  قیرطب  هلعف  نوکی  امب  تاسوسحملا 

.لقثلا کیرحتلا ال  ریغلا  یف  هلعف  نإف  لقثلاک  نیعلا ال 

عضوم یف  هحیرصت  عم  تاسوسحملا  نم  هفخلا  لقثلا و  جارخإب  هنم  حیرصت  اذه  يزارلا و  لاق 
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نأ ناهربلاب  تبثی  مل  هنأ  هنم  رخآ  عضوم  یف  رکذ  بابلا و  اذه  نم  اهنأ  هسوسحملا  تایفیکلا  نایب  یف  هعورـش  دنع  ءافـشلا  نم  رخآ 
.اسبای هریغ  لعجی  سبایلا  ابطر و  هریغ  لعجی  بطرلا 

.هیمکلا ثیح  نم  مسجلاب  قلعتی  امب  تایمکلاب - هصتخملا  نع  هریبعتک  نیلاکشإلا و  نیذه  نع  باوجلا  ملعتس  لوقأ و 

نع ثحبلا  نإ  مهلوق  یلع  ضرتعا  اذـهب  و  تادرجملاب - قلعتت  اهنأ  ههج  نم  ینعی  ددـعلاب  هصتخملا  هیفیکلا  عیـضت  اذـه  يزارلا  لاق 
نع ینغتـسی  ام  وه  ددعلا و  لاوحأ  نع  ثحبلا  اهتلمج  نم  نأب  تایـضایرلا  یه  اجراخ - انهذ ال  هداملا  نع  ینغتـسی  ام  ددعلا  لاوحأ 

.اضیأ جراخلا  یف  هداملا 

وه ضرعلاب و  تاذلاب و ال  یلقعلا ال  قرافملا  ضرعی  ددعلا ال  نأ  ملاعلا  ثودح  نع  انثحب  نم  رهظیس  امب  عوفدم  نیثحبلا  الک  لوقأ 
هراقتفا ثیح  نم  هنع  ثحبلا  یف  عقی  دق  تایـضایرلا  یف  اهنع  ثحبی  يذلا  ددـعلا  نأب  عفدـی  امبر  نادـبألا و  هطـساو  سوفنلل  ضراع 

.رظن هیف  کلذ و  ریغ  همسقلا و  و  برضلا - قیرفتلا و  عمجلا و  هحاسملاک و  ضارغألا  لیصحتل  جراخلا  یف  هداملا  نع 

نوک ینعم  نوکی  ذئنیح  هنأب  عفدـی  کلذـک و  ددـعلا  تایفیک  هب و  صتخی  مل  نإ  هلمجلا و  یف  مسجلاب  قلعتی  ام  دارملا  لاقی  امبر  و 
ثیحب هصاخ - اهب  قلعتی  اـهنأ ال  ینعملا  لـب   (1) کلذـک سیل  الـصأ و  اهب  قلعتی  اهنأ ال  ماسجألاب  قلعتی  اـم ال  هیناـسفنلا  تاـیفیکلا 

.سوفنلا نع  ینغتسی 

.هعبرأ قرطف  هعبرألا  عاونألا  یف  رصحلا  نایب  یف  هورکذ  يذلا  امأ 

يزارلا هرکذ  ام  لوألا 

هرادتسالاک  (2) هیمکلاب هصتخم  امإ  هیفیکلا  نأ  وه  و 

هیناسفنلا تایفیکلا  نإف  کلذک  وه  و  هیمکلا - ثیح  نم  الـصأ  ماسجألاب  قلعتی  هیناسفنلا ال  تایفیکلا  نأ  هانعم  لب  کلذک  سیل  - 1
هر لیعامسإ  مهفاف ، اهتایمک  ثیح  نم  ال  سوفن - تاوذ  اهنإ  ثیح  نم  اهب  قلعتت  امنإف  ماسجألاب  تقلعت  نإ 

ثیحب هصاخ  اهب  قلعتی  اهنأ  ماسجألاب  قلعتی  ام  تایمکلاب  هصتخملا  تایفیکلا  نوک  ینعم  نوکی  اذـه  یلع  لاـقی  نأ  نکمی  لوقأ  - 2
هر لیعامسإ  ربدتف ، ماسجألا  ریغ  یف  اهققحت - یفانی  ینعملا ال  اذهب  صاصتخالا  سوفنلا و  نع  ینغتسی 
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لاوزلا هعیرس  تناک  نإ  تالاعفناب  یمـسملا  وه  سوسحملا  وأ ال و  هسوسحم  نوکت  نأ  امإ  وه  وأ ال و  هیدرفلا  هیجوزلا و  عیبرتلا و  و 
نإ هوقلاب  یمسملا  وه  لوألاف  وأ ال  لامکلا  وحن  دادعتسا  امإف  هسوسحم  نکت  مل  نإ  هخسار و  تناک  نإ  هیلاعفنالاب  لجخلا و  هرمحک 
ناک نإ  لاحلاب   (1) یمسملا وه  یناثلا  لاعفنالا و  وحن  ادیدش  ادادعتسا  ناک  نإ  ایعیبط  انهذ  هوق و  لاعفنااللا و ال  وحن  ادادعتـسا  ناک 

هینامـسج هیفیک  دوجو  زئاجلا  نم  هرکذ و  يذلا  همیـسقت  اذـهف  هملحک  لاوزلا  یطب ء  تناک  نإ  هکلم  میلحلا و  بضغک  لاوزلا  عیرس 
هنأل هیناسفن  هیفیک  نوکت  نأ  دـب و  الامک ال  نوکی  ام  نأب  مرج  الف  دادعتـسالا  سفن  اهتیهام  ـال  هسوسحم و  ـال  مکلاـب و  هصتخم  ریغ 

.ءارقتسالا الإ  لیلد  ریغب  يوعد 

وأ ال هیبشتلا  یلع  لاعفأ  اهنع  ردصی  ثیحب  امإ  هیفیکلا  نأ  یناثلا 

سیل کیرحتلا و  همـسج  یف  هلعف  نإف  لقثلاک  هلاثم ال  وه  نیعلا و  یف  هحبـش  یقلی  داوسلا  اراح و  هریغ  لـعجی  راـحلا  لـثم  لوـألا  و 
ثیح نم  ماسجألل  دـجوی  نأ  امإف  نوکی  يذـلا ال  نوکی و  وأ ال  مک  وه  ثیح  نم  مکلاب  اقلعتم  نوکی  نأ  امإ  یناـثلا  لـقثب و  کـلذ 

.هیناسفن یه  ثیح  نم  سوفنلا  یف  وأ  هیعیبط  یه 

کلذک نوکی  وأ ال  سفنلا  دوجوب  هقلعتم  نوکت  نأ  امإ  هیفیکلا  ثلاثلا 

لوألاف لعف  اهنأ  اهتیوه  وأ  دادعتـسا  اهنأ  اهتیوه  نوکی  نأ  امإف  قلعتی  يذلا ال  قلعتی و  وأ ال  هیمکلاب  قلعتی  نأ  امإف  نوکی  يذـلا ال  و 
.تالاعفنالا تایلاعفنالا و  عبارلا  هوقاللا و  هوقلا و  ثلاثلا  و  هیمکلاب - هصتخملا  وه  یناثلا  هکلملا و  لاحلا و  وه 

کلذک نوکی  وأ ال  تالاعفنالا  تایلاعفنالا و  یه  هیبشتلا و  قیرط  یلع  لعفت  نأ  امإ  هیفیکلا  نأ  عبارلا 

کلذ قلعتی و  وأ  هکلملا  لاحلا و  یه  ماسجألاب و  قلعتی  نأ ال  امإ  ذئنیح  و 

هر لیعامسإ  هکلملا ، لاحلا و  یلإ  همسقنملا  هیناسفنلا  تایفیکلا  وه  الامک  نوکی  لب  لامکلا  وحن  ادادعتسا  نوکی  يذلا ال  وه  و  - 1
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یتلا یه  ثالثلا  قرطلا  هذـه  هوقاللا و  هوقلا و  یه  اهتعیبط و  ثیح  نم  وأ  تایمکلاب  هصتخملا  یه  اـهتیمک و  ثیح  نم  اـمإ  قلعتملا 
هبراقتم هفیعض  لکلا  ءافشلا و  یف  خیشلا  اهرکذ 

باوبأ هسمخ  هیف  هسوسحملا و  تایفیکلا  یف  لوألا  مسقلا 

لوصف هیف  مسقلا و  اذهل  هیلک  ماکحأ  یف  لوألا  بابلا 

هیمستلا ببس  هیمسقب و  همیسقت  یف  هتیصاخ و  یف  ( 1  ) لصف

هدارفأ معت  یتلا  هیواسملا  هصاخلا  امأ 

ررقی ناولألا  ادراب و  هریغ  لـعجی  دراـبلا  اراـح و  هریغ  لـعجی  راـحلا  نإـف  ینعملا - یف  اـهکراشی  ءایـشأ  اـهداوم  یف  لـعفت  اـهنأ  یهف 
ءافشلا تایعیبط  نم  تاسقطسألا  لصف  یف  خیشلا  رکذ  هنأل  هفخلا و  لقثلا و  جورخل  هماع  ریغ  هیصاخلا  هذه  لیق  رصبلا  یف  اهحابـشأ 
لعجی سبایلا  ابطر و  هریغ  لعجی  بطرلا  نأ  ناـهربلاب  تبثی  مل  هنأ  نیتلعفنملا  نیتیفیکلاـب  هسوبیلا  هبوطرلا و  تیمـس  مل  هنأ  ناـیب  یف 

.امهیسفن لیم  نادیفت  ال  ناتسوسحملا - ناتاه  اذه  یلعف  اسبای  هریغ 

تاسوسحملا و عیمجل  هیـصاخلا  هذـه  لومـش  ملعف  هفخلا - لقثلا و  اذـک  اـمهلثم و  سحلا  یف  نـالعفی  اـمهنأب  باوجلا  نکمی  لوقأ 
کیرحتلا و همسج  یف  هلعف  نإف  لقثلاک  هلاثم ال  وه  نیعلا و  یف  هحبش  یقلی  داوسلا  نأ  تایفیکلا  میسقت  ءانثأ  یف  خیـشلا  هرکذ  يذلا 

یف هنیب  كاردإلا و  هدام  یف  لعفلا  نیب  قرفلا  هضرغ  و  همسج - یف  لقثلا  لعفک  رـصبلا ال  یف  داوسلا  لعف  نأ  هانعم  لقثب  کلذ  سیل 
امک تاسوسحملا  نم  اسیل  هفخلا  لقثلا و  نأب  حیرـصت  هرکذ  امیف  سیلف  یناثلا  فـالخب  یـشلا ء  لاـثم  لوـألا  نإ  ثیح  مسجلا  هداـم 
لثم نییلعاف  اـمهنوک  یفن  هاـنعم  اـسبای  اـبطر و  ریغلا  اـمهلعج  ناـهربلاب  تبثی  مل  هنإ  هسوبیلا  هبوطرلا و  یف  هلوق  اذـک  يزارلا و  همعز 

يوقلا یف  داوملا ال  یف  امهسفن 
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نیب کـلذ  یف  قرف  ـال  سحلا و  یف  هیواـسم  هروص  هل  اـمم  سوـسحم  لـک  نأ  عـضاوملا  نم  ریثـک  یف  حرـص  دـق  فـیک و  هیـسحلا 
.مدقملا لصفلا  یف  هاندعو  يذلا  وه  اذه  و  هفخلا - لقثلاک و  تاسوململا  نیب  ناولألک و  تارصبملا 

ریثکف هلماشلا  ریغلا  هصاخلا  امأ  و 

.نایبلا یلإ  جاتحی  ال 

میسقتلا امأ  و 

الوأ و اهنع  ساوحلا  لاعفنال  کلذ  تایلاعفنا و  تیمـس  لـسعلا  هوـالح  بهذـلا و  هرفـصک  هخـسار  تناـک  نإ  هسوسحملا  هیفیکلاـف 
هوالحک تابکرملا  تایفیک  یف  امک  صوصخلاف  اهداومب  رـصانعلا  لاعفنا  نم  لصاحلا  جازملل  هعنام  اهمومع  وأ  اهـصوصخب  اهنوکل 

بیکرتلاب و لصاحلا  جازملل  هعنام  نوکت  دـق  هرارح  یه  امب  هرارحلا  نإف  رانلا  هرارحک  طـئاسبلا  تاـیفیک  یف  اـمک  مومعلا  لـسعلا و 
لاعفناب اهلوصح  نکی  مل  نإ  هیرانلا و  هرارحلاـف  هریثک  عاونأ  هرارحلاـف  ـالإ  اـهعون و  وأ  اهـصخشب  مهلوق  ینعم  اذـه  داوملا و  لاـعفنا 

لیبس یلع  لسعلا  یف  نکی  مل  نإ  هیلـسعلا و  هوالحلا  اذـک  هداـم و  یف  لاـعفنالاب  ثدـحی  نأ  هقلطملا  هرارحلا  نأـش  نم  نکل  هداـملا 
ریغ تناک  نإ  هولح و  کلذ  لجأل  تراص  الاعفنا  تلعفناف  السع  تنوکت  رومأ  یف  لاعفنا  یلع  تثدح  امنإ  اهنکل  لسعلا  نم  لاعفنا 

نیببـسلا لجأل  لوألا  مسقلا  یف  هلخاد  تناک  نإ  یهف و  لـعفنت  نأـب  هبـشلا  هدـیدش  اـهلاوز  هعرـسل  اـهنأل  تـالاعفنا  تیمـس  هخـسار 
لاعفنالا درجم  یلع  رصتقا  اهسنج و  مسا  نع  تعنتما  اهلاوز  هعرس  اهنامز و  رصقل  اهنکل  نیروکذملا 

هجزمألا سفن  اهنأب  اهلاکشأ و  سفن  ماسجألا  تایفیک  نأب  لوقلا  یلع  درلا  یف  ( 2  ) لصف

اهـضعب نم  هساحلا  لاعفنال  دب  لیق ال  اذإف  ساوحلل  ضرعت  تالاعفنا  درجم  یه  لب  هسوسحملا  تایفیکلل  هقیقح  نأ ال  مهـضعب  معز 
ماسجألا نأب  اوباجأ  نولملا  نم  لعفنی  ام  لثم  فافشلا  نم  رصبلا  لعفنال  الإ  ببس و  نم  ضعب  نود  تایفیکلا  ضعبب  ضعب و  نود 
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کلذ هفلاختم و  عاضوأ  بیکارت و  یلع  هفلاختم و  لاکـشأ  یلع  یه  ضرفلاـب و  تزجت  نإ  لـعفلاب و  هیزجتم  ریغ  ءازجأ  نم  هبکرم 
یف اذـک  داوسلاب و  هعمجی  يذـلا  ضایبلاب و  یمـسی  رـصبلا  قرفی  يذـلاف  ساوحلا  یف  هلـصاحلا  راـثآلا  فـالتخا  بجوی  فـالتخالا 

وه عطقلا  کلذل  یقالتملا  فیرحلا و  وه  ذوفنلا  هدیدش  اراغـص  هئازجأ  نوکل  ریثک  ددـع  یلإ  افیرحت  وضعلا  عطقی  يذـلا  موعطملا -
.هدوربلا هرارحلاک و  تاسوململا  حئاورلا و  یف  لوقلا  کلذک  ولحلا و 

بهذملا اذه  يرخأ و  هیفیک  نم  لاکشألا ال  نم  لعفنی  امنإ  ساوحلا  تاساسحإلا و  فالتخا  بجوی  لاکـشألا  فالتخاف  هلمجلاب  و 
یف اضیأ  یجیـس ء  امهریغ و  نوللا و  معطلا و  لاثم  ریغ  لکـشلا  لاثم  اهلاثم و  تاسوسحملا و  هروص  ساوحلا  یف  ام  نإف  عفدلا  لهس 

سوسحم ریغ  نوللا  سمللاب و  سوسحم  لکشلا  نأ  لکـشلا  نع  نوللا  زیمی  يذلا  مث  بهذملا - اذه  نالطب  داسفلا  نوکلا و  ثحابم 
رصبلا هلآل  صوصخملا  لکشلا  دیفی  نأ  زوجیف  سحلا  یف  هلصاحلا  هروصلا  وه  هقیقحلاب  سوسحملا  لیق  نإف  رخآلا  ریغ  امهدحأف  هب 

سوملم نیعلا  یف  لصاحلا  رثألاف  سوملم  لکـشلا  الاکـشأ و  تناک  نإ  ساوحلا  یف  هلـصاحلا  راثآلا  انلق  رخآ  ارثأ  سمللا  هلآل  ارثأ و 
هل و اقباطم  نوکی  نأ  دب و  هلاثم ال  یشلا ء و  روص  نأل  لاکشألا  ءارو  تایفیک  دوجوب  لوقلا  تبثف  الاکـشأ  نکی  مل  نإ  فلخ و  اذه 

.اهیف داضت  ذإ ال  لاکشألا  فالخب  داضت  اهیف  حئاورلا  موعطلا و  ناولألا و  نأ  تایفیکلا  هذه  تابثإ  یلع  هب  جتحی  امم 

نإ اولاق  هسفن  یلع  یـشلا ء  فقوتل  الکـش  نوللا  ناک  ول  نوللاب و  ساسحإلا  یلع  فقوتم  لکـشلاب  ساسحإلا  نإ  اولاـق  يرخأ  هجح 
نول یلع  هرم  ءارقـش و  هرم  يری  همامحلا  قوطک  هنم  نیعـضو  بسحب  نیفلتخم  نینول  یلع  ادحاو - امـسج  يری  دـق  دـحاولا  ناسنإلا 

.تاماقملا فالتخا  بسحب  بهذلا 

الإ تاساسحإلا  فالتخا  ساوحلا و ال  لاعفنا  الإ  ءایـشألا  هذـهل  هقیقح  الف  ولح  هریغ  مف  یف  رم و  يوارفـصلا  مف  یف  رکـسلا  اـضیأ  و 
بسحب تالاعفنالا  تالعفنملا و  فالتخا 
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.هفلتخملا عاضوألا 

نول رتسی  نول  اهل  ههج  لکل  تاهج و  تاوذ  شیرلا  فارطأ  كانه  لب  ادـحاو  ائیـش  هنم  یئرملا  سیلف  همامحلا  قوط  اـمأ  باوجلا  و 
سانجألا سیل  عضولا و  وه  یئرملا  نأل  اهیف  هلباقملا  طارتشال  هیؤرلا  یف  لخدـم  عضوللف  رظانلا - مئاقلا  یلإ  سایقلاب  يرخألا  ههجلا 

.تالعفنملا تالاعفنال  تاساسحإلا  فالتخا  قدص  سیل  اهتاسوسحم و  نع  ساوحلا  لاعفنا  درجم 

دح یلع  ناک  اذإ  نینیعم و  امعط  انول و  ناک  ام  دح  یلع  ناک  اذإ  جازملا  نأ  هجزمألا و  سفن  تایفیکلا  نأ  اومعز  هعامج  نأ  ملعا  و 
جازم اهنم  لک  لب  رخآ  ائیـش  جازملا  ائیـش و  امهارجم  يرجت  یتلا  تایفیکلا  رئاس  سیل  و  رخآ - امعط  انول و  ناک  رخآ  لاـحب  رخآ و 

نیب هعقاولا  اهدودح  یلع  هجزمألا  عیمج  نأ  هنالطب  یلع  لدـی  يذـلا  رخآ و  ائیـش  هرـصابلا  یف  ائیـش و  هسماللا  یف  لعفی  صوصخم 
.انول جازملا  نم  یش ء  سیلف  اسوملم  ناولألا  نم  یش ء  هسوملم و ال  تایاغلا 

هجزمألا ریغ  رومأ  یهف  هیاغب  تسیل  هطسوتم  هجزمألا  داضتلا و  یف  تایاغ  اهیف  دجوی  تایفیکلا  هذهف  اضیأ  و 

هسوململا تایفیکلا  یف  یناثلا  بابلا 

هراشا

دق هفخلا و  لـقثلا و  هلبلا و  فاـفجلا و  هشاـشهلا و  هـجوزللا و  هفاـثکلا و  هفاـطللا و  هسوـبیلا و  هبوـطرلا و  هدوربـلا و  هرارحلا و  یه  و 
لوصف هیف  بابلا و  اذه  یف  اهنم  الک  رکذنلف  نیللا  هبالصلا و  هسمالملا و  هنوشخلا و  بابلا  اذه  یف  لخدأ 

هدوربلا هرارحلا و  دح  یف  ( 1  ) لصف

تالکاشتملا نیب  عمجت  تاعمتجملا و  نیب  قرفت  هیفیک  هرارحلا  ءافشلا  یف  خیشلا  لاق 
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امل هکرحم  هیلعف  هیفیک  اهنأ  هرارحلا  یف  دودـحلا  هلاـسر  یف  رکذ  تـالکاشتملا و  ریغ  تـالکاشتملا و  نیب  عمجت  یتلا  یه  هدوربلا  و 
ایلوأ ارودص  سیل  قیرفتلا  عمجلا و  اذه  رودص  يأ  تافلتخملا  قرفی  تاهباشتملا و  عمجی  نأ  ضرعیف  هفخلا  اهثادحإل  قوف  یلإ  هیف 

یف روکذـملا  نم  یلوأ  دودـحلا  یف  روکذـملا  مسرلا  اذـهف  فیفختلا  قوف و  یلإ  کیرحتلا  یه  یلوألا و  هیـصاخلل  عبات  کـلذ  لـب 
ینعمب فثاکتلا  هلباقی  ماوقلا و  هقر  يأ  فیکلا - باب  نم  الخلخت  فیثکلا  اهلیلختب  ثدـحی  یلوألا  اهلعف  هرارحلا  تلعف  اذإف  ءافـشلا 
بیرغلا مسجلا  جورخب  عبطلا  هینادـحولا  ءازجألل  اعامتجا  يأ  عضولا  باب  نم  افثاکت - ءازجـألا  نم  فیطللا  هدیعـصتب  ماوقلا و  ظـلغ 

درجم اهببـس ال  ریغلا  لعج  هرارحلا  یف  هیلعفلا  ینعم  بیرغ و  مرج  اهطلاخی  ثیحب  ءازجألا  شافتنا  ینعمب  لخلختلا  هلباقی  اهنیب و  امع 
.مامإلا همعز  ام  یلع  ناویح  مسج  انلوق  هلزنمب  هکرحم  هیلعف  هلوق  نوکیل  اهریغ  هکرحلا و  نم  معأ  ام  رثأ 

اراثآ لـباوقلا  فـالتخا  بسحب  کـلذ  یلع  بترتی  مث  دعـصملا  لـیملا  هفخلا و  ثادـحإ  یه  هرارحلل  هیلوـألا  هیـصاخلاف  هلمجلاـب  و 
.کلذ ریغ  ریخبتلا و  قیرفتلا و  عمجلا و  نم  هفلتخم 

ءاوه ءاملا  ریصیف  رهوجلا  بالقنا  یلإ  کلذ  هب  یضفی  مث  فیکلا  یف  الوأ  لاحتسا  اطیـسب  ناک  نإ  هرارحلا  نع  رثأتی  ام  نأ  هقیقحت  و 
ناک نإ  هیئاملا و  راغصلا  ءازجألا  نم  اهطلاخی  ام  اهعبتی  هیرانلا و  نم  هیئاوهلا  ءازجألا  زیمی  نأب  تاهباشتملا  قرفی  امبر  اران و  ءاوهلا  و 

ام یلإ  لک  مامـضنا  هعبتی  هفلتخملا و  ءازجألا  قیرفت  مزل  دوعـصلل  لبقأ  فطلألا  نأ  یف  ءافخ  هطئاسب و ال  ماحتلا  دتـشی  مل  نإف  ابکرم 
لادتعالا نم  نیبیرقلا  فیثکلا  فیطللا و  ناک  نإف  طئاسبلا  ماحتلا  دشأ  نأ  تالکاشتملا و  عمج  ینعم  وه  هعیبطلا و  یضتقمب  هلکاشی 

وه بلاغلا  ناک  نإف  الإ  رادحنالا و  یلإ  فیثکلا  هبذج  دعصتلا - یلإ  فیطللا  لام  املک  هنأل  هیرود  هکرح  هیوقلا  هرارحلا  نم  تثدح 
یف امک  نییلت  وأ  صاصرلا  یف  امک  لیـسی  تثدح  ادج  ابلاغ  نکی  مل  نإف  فیثکلا  وه  ناک  نإ  رداشونلاک و  هیلکلاب  دعـصی  فیطللا 

یف جیتحا  هنوخس و  درجم  تثدح  قلطلا  یف  امک  ادج  ابلاغ  ناک  نإ  دیدحلا و 
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قیرفتلا دیعـصتلا و  اهتیـصاخ  نوک  یفاـنی  ـال  قئاـعلا  یلع  اءاـنب  قرفتلا  دعـصتلا و  لوصح  مدـع  رخأ و  لاـمعأب  هناعتـسالا  یلإ  هنییلت 
.تاهباشتملل عمجلا  تافلتخملل و 

هقرفت بطحلا و  دمرت  کلذک  دیعـصتلاب و  ءاملا  قرفت  اهنأل  کلذک  سیلف  تالکاشتملا  عمجی  اهنأ  امأ  لیق  ام  عفدـنا  انرکذ  ام  یلعف 
دـیدحلا و هرونلا و  قلطلا و  یف  یتـلا  هیرـصنعلا  ءازجـألا  قیرفت  یلع  يوقت  ـال  اـهنأل  کلذـک - سیلف  تاـفلتخملا  قرفت  اـهنأ  اـمأ  و 

.امزالت اهترفص  ضیبلا و  ضایب  دیزی  امک  اضیأ  تافلاختملا ]  ] تالکاشتملا نیب  عمجی  دق  لب  ردنمسلاب  یمسملا  ناویحلا  و  بهذلا -

نأ مزلی  مث  نیتعیبطلا  فالتخال  ءاملا  نیب  هنیب و  قرفتلا  عقو  ءاوه  هنم  ءزج  تلاحأ  اذإ  لب  کلذـک  سیلف  ءاملا  قیرفت  اـمأ  لوقن  اـنأل 
تقرف اذإف  هیئاملاب  هکـسامتم  هیـضرألا  اهءازجأ  نألف  بطحلا  یف  اهلعف  اـمأ  اراـخب و  ءاوهلا  عم  دعـصیف  هیئاـم  ءازجأ  کلذـب  طـلتخی 
اهالوتی یتلا  لـیحلا  هناـعإب  اهلییـست  یلع  هیوق  راـنلاف  دـیدحلا  هرونلا و  قلطلا و  اـمأ  هیداـمرلا و  هسباـیلا  ءازجـألا  رثأـتی  ضرع  اـمهنیب 

نیب مزالتلا  نأل  هقرفت  امنإ ال  رانلاف  بهذلا  امأ  خینرزلا و  تیربکلاک و  الاعتشا  اهدیزی  امب  تنیعأ  اذإ  اصوصخ  ریـسکإلا و  باحـصأ 
عناملا ول ال  هیرود و  هکرح  کلذ  نم  ثدحیف  رادـحنالا  یلإ  لئاملا  هسبح  دعـصتلا  یلإ  اهنم  یـش ء  لام  املکف  ادـج  دـیدش  هطئاسب 

رانلا نإ  مث  هماوق  یف  هلاحإ  وه  لب  هل  اعمج  سیلف  ضبنلا  دقع  امأ  و  هیلعافلا - ءافتنا  یلع  الیلد  سیل  قئاعل  لعفلا  مدـع  رانلا و  هتقرفل 
نم بکرم  ریغ  هنإـف  دـحب - سیل  تاـسوسحملل  یتـلا  ینعأ  اـهرئاظن  اذـک  فـیرعتلا و  اذـه  نأ  ملعا  مث  ریطقتلاـب - بیرق  نع  هـقرفی 

دهاشی مل  نم  نإف  کلذـک  سیل  انهاه  موزلملا و  هیهام  یلإ  نهذـلا  هنم  لقتنی  نیب  مزالب  فیرعتلا  هنأل  مسرب  اـضیأ  ـال  تاـموقملا و 
کلذ یف  رثؤملا  نأ  مهف  یلإ  تافلتخملا - نیب  قیرفتلا  تالکاشتملا و  نیب  عمجلا  ذإ  قوف  یلإ  هکرحلا  مهف  نم  هنهذ  لقتنی  ـال  راـنلا 
هدافأ ام  دـعب  لقعلا  دـنع  اهریغ  نع  اهزیمی  ثیحب  اهراثآ  اهـصاوخ و  رکذ  تایفیکلا  هذـهل  موسرلا  هذـه  یف  هدـئافلا  لـب  هرارحلا  وه 

.مزاوللا هذه  رکذب  هلصاح  یه  کلذ و  یف  نکمملا  وه  ام  سحلا 
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نـالعف قیقرتلا  نالیـسلاک و  فیثـکتلا  دومجلا و  نأـب  در  هرارحلل و  امدـع  اـهلعج  هدوربـلا و  دوجو  رکنأ  نم  ءامدـقلا  نم  نأ  ملعا  و 
نیتیفیک دوجو  نم  دـب  ـالف  هکرتشملا  هیمـسجلا  یلإ  ـال  مدـعلا و  یلإ  يدوجولا  لـعفلا  دانـسإ  نکمی  ـال  اـمهل و  نـالباقم  ناـیدوجو 

.هلباقتملا هعبرألا  لاعفألا  هذهل  نیردصم  انوکتل  نیتیدوجو -

لعف کلذـل  دوجولا و  هدـشل  مداـع  هدوربلا  دوجوف  هدوربلا - دوجو  نم  يوقأ  هرارحلا  دوجو  نأـب  ءامدـقلا  مـالک  لوؤی  نأ  نکمی  و 
ایوامـس ارهوج  نوکت  دق  هرارحلا  نأل  هکرحلا و  نم  مدعلاب  هبـشأ  دومجلا  نوکـسلا و  نأل  هدوربلا  لعف  نم  يدوجولاب  هبـشأ  هرارحلا 

هیضرعلا تارارحلا  هذه  لعفل  هفلاخم - هبیرغ  الاعفأ  لعفتف  نادبأ  یلع  سوفنلا  ملاع  نم  هضئافلا  هعیبطلاک 

اهتینإ هیزیرغلا و  هرارحلا  هیهام  یف  ( 2  ) لصف

نم ضئافلا  يزیرغلا  راحلا  یلع  هیبکوکلا و  مارجـألا  نم  هضئاـفلا  هرارحلا  یلع  راـنلا و  هرارح  یلع  هرارحلا  قـالطإ  نأ  مهوتی  اـمبر 
هـسوسحملا هیفیکلا  وه  دحاو و  موهفمل  هنأل  کلذـک  سیل  مسالا و  كارتشا  بسحب  هکرحلاب  هثداحلا  هرارحلا  یلع  سوفنلا و  ملاع 

راحلا قالطإ  یف  وه  امنإ  موهفملا  فالتخا  هیف  کشی  يذلا  هقیقحلاب و  هفلتخم  هرارحلا  تناک  نإ  دیعصتلا و  فیطلتلا و  بجوت  یتلا 
ندـب یف  هرارح  اهنم  رهظی  یتلا  هیذـغألا  هیودـألا و  یلع  نادـبألا و  یف  هلعاـفلا  هعیبطلا  یلع  و  هیوامـسلا - تارینلا  یلع  راـنلا و  یلع 

قالطإ عسوت و  کلذ  مأ  راـنلا  یف  نوکت  یتلا  هسوسحملا - هیفیکلاـب  هامـسم  هفـص  ءاودـلا  بکاوکلا و  نم  لـک  یف  لـه  ناویحلا و 
.ددرت هیف  هرارحلاب  یمسملا  هیف  مقی  مل  نإ  هرارحلا و  هنم  ام  یلع  راحلا 

اهلعف نإ  رثؤملا و  سنج  نم  رثـألا  اـهلیعافأب و  فرعت  يوقلا  نإـف  راـح  وهف  تاذـلاب  اـهلعفی  هنأ  هرارحلا  هنم  اـمیف  تبث  ول  هنأ  قحلا  و 
عمجی وأ  ماسملا  دسی  نأب  ضرعلاب 
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.راحب سیلف  لیلختلا  نع  اهعنمی  وأ  هرارحلا 

.ال مأ  هیجراخلا  هرارحلل  عونلاب  هفلاخم  یه  له  تابنلا  ناویحلا و  یف  هایحلا  ماوق  اهب  یتلا  هیزیرغلا  هرارحلا  نأ  یف  اوفلتخا  و 

مومـسلا نإ  یتح  هل  همواقم  ءایـشألا  دـشأ  يزیرغلا  راحلا  نإف  لادـتعالا  لطبی  نأ  لواح  اذإ  یجراخلا  راحلا  نوناقلا  یف  خیـشلا  لاـق 
درابلا ررـض  عفدـی  هعفد و  یلإ  حورلا  کیرحتب  دراولا  راحلا  ررـض  عفدـت  هعیبطلل  هلآ  اهنإف  هیزیرغلا - هرارحلا  الإ  اهعفدـی  ـال  هراـحلا 
دراولا درابلا  عزانت  طـقف و ال  هداـضملاب  دراولا  راـحلا  قواـعت  عزاـنت و  اـمنإ  اـهنإف  هدوربلل  هیـصاخلا  هذـه  سیل  هدامـضملاب و  دراولا 

و اـهلک - يوقلل  هیزیرغلا  هرارحلاـف  هبیرغلا  تارارحلا  اـهیلع  یلوتـسی  نأ  نع  هیزیرغلا  تاـبوطرلا  یمحت  یتـلا  یه  هیزیرغلا  هرارحلاـف 
هرارحلا لاق  هنأ  لوألا  ملعملا  نع  ءافـشلا  ناویح  یف  یکح  هیزیرغ و  هدورب  لاقی  هیزیرغ و ال  هرارح  لاقی  کلذل  اهل و  هیفانم  هدوربلا 
مارجألا نع  ضیفی  يذـلا  راحلا  سنج  نم  لب  يرانلا  یـسقطسألا  راحلا  سنج  نم  سیل  سفنلا  هقالع  ندـبلا  لبقی  اهب  یتلا  هیونعملا 

ربتعا یسقطسألا و  راحلا  يوامسلا و  راحلا  نیب  قرف  هنع و  ثعبنم  هنأل  ءامسلا  رهوجل  بسانم  ام  هجوب  لدتعملا  جازملا  نإف  هیوامسلا 
امسج حورلا  راص  اهببسب  هیرانلا و  عبتت  یتلا ال  هایحلا  اهعبتت  هرارحلا  کلتف  رانلا  رح  نود  یـشعألا  نیع  یف  سمـشلا  رح  ریثأتب  کلذ 

.ماسجألا لضفأ  حورلا  تادرجملا و  لضفأ  لقعلاف  هیناسفنلا  يوقلا  نم  لقعلا  هبسن  ءاضعألا  ینملا و  نم  هتبسن  ایهلإ 

اهطـسوتل اماوق  الادـتعا و  اخبط و  بکرملل  اهترارح  تدافأ  رـصانعلا  رئاس  تطلاخ  اذإ  رانلا  نإف  هیرانلا  یه  اهنأ  يزارلا  مامإلا  معز  و 
کلتف لادـتعالل  بجوملا  خـبطلا  نع  هزجاعلا  هلقلا  ماوقلا و  لاطبإ  یلإ  هیـضفملا  هرثکلا  نیب  رـصانعلا  لعافت  دـنع  اهتروس  راـسکناب 
جضنلا نم  تدافأ  هرارحلا  کلت  قیرفتلا و  لواحی  بیرغلا  رحلا  نأل  بیرغلا  رح  عفدت  امنإ  هیزیرغلا و  هرارحلاب  هامـسملا  یه  هرارحلا 

نیترارحلا نیب  توافتلاف  هبیرغلا  هرارحلا  هیزیرغلا  هرارحلا  عفدی  ببسلا  اذهلف  ءازجألا  کلت  قیرفت  هبیرغلا  یلع  هدنع  رسعی  ام  خبطلا  و 
أزج و هبیرغلا  انمهوت  ول  یتح  جورخلا  لوخدلا و  یف  لب  هیهاملا  یف  سیل 
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.هیزیرغلا لعف  لعفت  هبیرغلا  تناکل  هجراخ  هیزیرغلا 

.هتدش هلامک و  دنع  اهنم  یش ء  یلع  يوقت  ال  الاعفأ - لعفت  هفعض  هراسکنا و  دنع  یشلا ء  نوکی  نأ  هرکذ  ام  یلع  مزلی  لوقأ 

ندبلا نع  عفدی  يزیرغلا  راحلاف  لصاحلا  هررـض  عفدی  نأ  نیب  رـضملا و  دسفملا  نع  یـشلا ء  لاعفنا  مدع  نیب  لصاح  قرفلا  اضیأ  و 
يرخأ هرارح  دوروب  دتـشت  ندـبلا  یف  یتلا  هیـسقطسألا  هرارحلا  نأ  کش  ـال  اـنامز و  اهتـضرمأ  ندـبلا و  تدرو  یتلا  هبیرغلا  هرارحلا 
اهعفدت هرارحلا و  هذهل  هیوقملا  ءایـشألا  هذه  مواقت  یتلاف  تایمحلاب  وأ  هیرورحلا  هیوهألاب  نخـستی  وأ  رانلاب  هندب  قرتحی  نمک  هبیرغ 

- هیرانلا نع  ردصت  لیعافألا  هذه  یه أ  ام  داسفلا  قارتفالا و  یلع  هقارـشإ  دعب  همالـسلا  هحـصلا و  یلإ  هدـیعت  هجلاعت و  ندـبلا و  نع 
یه مأ  روصنملا  بهذـملا  وه  اـمک  هیـسقطسألا  روصلا  رئاـسک  اـهعالخنا  مدـع  اـهدوجو و  ریدـقت  یلع  هروهقم  هروـسکم  یه  یتـلا 

يوقلا و هطـساوب  الإ  لقعی  سفنلا ال  سفنلا و  نع  وأ  نوکـسلا  دوعقلا و  الإ  اـهل  لـعف  ـال  یتلا  هدوربلا  نع  وأ  یـش ء  ـال  نع  هرداـص 
تالیدعتلا تاهیبشتلا و  و  تابیترتلا - نم  اهنم  لک  یف  امب  دیلوتلا  هیذـغتلا و  هیمنتلا و  بسن  نم  لوق  قحلا  نع  دـعبأ  امف  تایفیکلا -

.قیرفتلا قارحإلا و  اهنأش  یتلا  هرارحلا  یلإ 

یلع اهربجی  يذـلاف  مایتلالا  یلع  رـسقلاب  هروبجم  كاکفنالا  یلإ  هیعادـتم  اهعئابطب  تاسقطـسألا  یقاـبک  یـسقطسألا  راـحلا  اـضیأ  و 
هیعیبطلا لیعافألا  هذه  نأ  هعضوم  یف  تبث  دق  ذإ  هایإ  هعیبطلا  وأ  سفنلا  مادختساب  يزیرغلا - راحلا  وه  قیرفتلا  نع  اهظفحی  مایتلالا و 

یلإ لیملا  هبـسنک  هعیبطلا  یلإ  هرارحلا  هبـسن  نأ  ملعی  رظنلا  قح  رظن  نم  هرارحلا و  امیـس  عبرألا  تایفیکلا  هذه  نم  یـشب ء  الإ  متی  ال 
ناک اسفن  هیزیرغلا  هرارحلا  أدبم  کلذکف  رهوجلا  يدوجو  دوجولا  دیفم  نأ  امک  رهوجلا  هراح  رانلا  هعیبط  نأ  امکف  هکرحملا  يوقلا 

کلت نأ  الإ  هراـح  هرارح و  هتاذـب  هتاذ  لـب  هدـئاز  هرارحب  ـال  هتاذـب  تاذـلا  راـح  نوکی  نأ  بجی  هیرـصنع  وأ  هیکلف  هعیبط  اـعبط  وأ 
هذـهب ال هطیحم  یه  تاـنارینلا و  هذـه  نم  لـجأ  يرخأ  راـن  هقیقحلاـب  هتاذ  تارارحلا و  هذـه  نم  فرـشأ  یلعأ و  رخآ  عوـن  هرارحلا 

اندنع سفنلا  هعیبطلاف و  ساوحلا  هذهب  هسوسحم  ریغ  هیلع  هیرهق  هطاحإ  لب  ریثألا  هرکب  ءامسلا  هطاحإک  طقف  هیعضو  هطاحإ 
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همعز امک  رـصانعلا  نم  بکرم  ریغ  يران  رهوج  ملاعلا  اذـه  یف  سفنلا  هیطم  یه  یتلا  حورلا  هریثک  تاقبط  اهل  ناـتیزیرغ و  ناـتراح 
تومت و اهنأ  دجوی ال  مدعت و ال  دق  معن  تاذلاب  هیح  اهنوکل  دربلا  توملل و  هلباق  ریغ  هیوامـسلا  مارجألا  سنج  نم  یه  لب  روهمجلا 

نع الـضف  رکفلاب  نیلقتـسملا  رثکأ  ناهذأ  نع  هدیعب  ثحابملا  هذـه  نیوکتلا و  دوجولا و  نیب  قرف  هنأ  امک  مدـعلا  داسفلا و  نیب  قرف 
نیدلقملا

امهتینإ هسوبیلا و  هبوطرلا و  هیهام  یف  ( 3  ) لصف

هبوطرلل ناک  ول  قاـصتلالا  نأـب  خیـشلا  هدر  و  هسمـالی - اـمب  قصتلی  ثیحب  هنوک  مسجلا  هبوطر  نأ  نیمدـقتملا  ضعب  مـالک  یف  درو 
لوبقلا هلوهـس  هبوطرلا  یف  ربتعملاف  ءاملا  نم  بطرأ  لسعلا  ناکل  الإ  کلذک و  سیل  امف  هبوطر  اهدـشأ  اقاصتلا  ماسجألا  دـشأ  ناکل 

یتلا یه  هسوبیلا  هل و  كرتلا  لهـس  بیرغلا و  يواحلا  لکـشب  لکـشتلا  لهـس  مسجلا  نوکی  اـهب  یتلا  هیفیکلا  یهف  هکرت  لکـشتلل و 
یهف لاصفنالا  هلوهس  اهمزلی  قاصتلالا و  هلوهس  هبوطرلا  یف  ربتعملا  نأب  يزارلا  مامإلا  لاق  هکرت و  بیرغلا و  لکـشلا  لوبق  اهب  رـسعی 

هب تینع  نإ  ءاملا  نم  اقاصتلا  دـشأ  لسعلا  نأ  ملـسن  هنع و ال  لاصفنالا  هلوهـس  ریغلاب و  قاصتلالا  هلوهـسل  مسجلا  دعتـسی  اـهب  هیفیک 
ماود هترثک  وأ  قاصتلالا  هدـشل  تینع  نإ  ءاملا و  نم  اقاصتلا  لهـسأ  ناک  بطرأ  ناک  املک  یـشلا ء  نأ  کش  ذإ ال  قاصتلالا  هلوهس 

.بطرأ اقاصتلا  مودألا  نوکی  نأ  اهمزلی  یتح  قاصتلالا  ماودب  هبوطرلا  رسفن  نحنف ال  قاصتلالا 

فیکلا باب  نم  هبوطرلا  هفاضإلا و  باب  نم  ضرع  قاصتلالا  لب  بطرأ  مودـألا  نوکی  یتح  قاـصتلالا  سفن  هبوطرلا  تسیل  اـضیأ  و 
.لاصفنالا هبوعصل  یفانملا  لاصفنالا  هلوهس  هلاحم  اهمزلی ال  قاصتلالل و  مسجلا  دعتسی  هب  ام  یه  لب 

ریسفتلا اذه  دجوی  اذهل  همالک و  رهاظ  هیلع  لدی  امک  لاصفنالا  قاصتلالا و  هلوهسب  هبوطرلا  ریـسفت  یلع  سیل  خیـشلا  ضارتعا  لوقأ 
ضرعت هنأ ال  یلع  هانبم  لب  هبتک  ضعب  یف 
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هلوهس قاصتلالا  هلوهـس  مازلتـسا  نم  هرکذ - ام  نأ  یلع  الـصأ  لاصفنالا  رکذب  قاصتلالا و ال  بناج  یف  هلوهـسلا  رکذب  مهمالک  یف 
.عنم لحم  لاصتالا 

کلذـک و هنوکل  ابطر  هقرتحملا  ماظعلاک  ادـج - قوفدـملا  سباـیلا  نوکی  نأ  بجوی  هنأ  قاـصتلالا  هلوهـس  راـبتعا  یلع  دروأ  دـق  و 
هلوهـس ینعمب  ءاوهلا  هبوطرب  لوقی  نم  يأر  یلع  متی  امنإ  اذـه  هیئاوهلا و  ءازجألا  هطلاخم  طرفل  کـلذ  نوکی  نأ  زوجی  هنأـب  باـجی 

نأ اهنم  هوجوب - لاکشألا  هلوهـسب  فیرعتلا  یلع  ضرتعا  اهب و  لوقی  نم ال  يأر  یلع  هفاطللا ال  طرف  عنام  ول ال  هلبلا  ینعأ  قاصتلالا 
لوبق هلوهـس  ملـسن  انأب ال  بیجأ  رهاظ و  هنالطب  اـهبطرأ و  نوکی  نأ  مزلیف  لاکـشألل  ـالوبق  اهلهـسأ  اـهفطلأ و  رـصانعلا و  قرأ  راـنلا 

.ءاوهلاب هطلاخملا  رانلا  نم  دهاشی  امیف  کلذ  امنإ  هفرصلا و  رانلا  یف  هبیرغلا  لاکشألا 

دقوأ ول  انلق  اهلاحب  لاکشألا  لوبق  هلوهس  نأ  عم  هبلاغ  وأ  هفرص  اران  ءاوهلا  نم  هیف  ام  بلقنا  نیرهش  وأ  ارهش  رونتلا  دقوأ  اذإ  لیق  نإف 
.اهلاحب ءاوهلا  هلخادمف  هنس  فلأ 

طلخ تتشتلا و  نع  اکاسمتسا  هدیفی  سبایلاب  بطرلا  طلخ  نأ  یلع  اوقفتا  مهنکل  ابطر  ءاوهلا  ناک  فیرعتلا  اذه  یـضتقمب  هنأ  اهنم  و 
.فلخ اذه  ابطر  سیلف  کلذک  سیل  نارینلاب  ءاوهلا 

.عئاش هلبلا  یلع  هبوطرلا  قالطإ  نإف  هلبلا  ینعمب  بطرلا  یف  وه  امنإ  کلذ  نأ  باوجلا  و 

نوک مزلی  هبالصلا و  هسوبیلا و  نیب  قرف  قبی  ملف  لاکشألا - لوبق  هبوعص  اسبای  مسجلا  نوک  یف  ربتعملا  نوکی  نأ  بجوت  اهنأ  اهنم  و 
.هسبای اهنوکل  هبلص  رانلا 

هبوطرلا ناریاغی  امهف  هفالخب  هبالصلا  لایس و  ریغ  ماوق  اهب  یشلل ء  نوکی  نطابلا و  یف  رمغلا  لوبق  یضتقت  هیفیک  نیللا  نأ  باوجلا  و 
هیفیکب هبوطرلا  فیرعت  نأ  قحلا  هسوبیلا و  هبوطرلا و  یلإ  هلوبق  رمغلا و ال  لوبق  عجرم  نوکی  نأ  هبشی  هنأ  الإ  رابتعالا  اذهب  هسوبیلا  و 

.یلوأ هکرت  قوصللا و  هلوهس  یضتقت 
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ضعبب اهضعب  ءازجألا  کسامت  فعضل  امإ  هلوهسب  كرعتی  هؤازجأ و  قرفتی  ام  ماسجألا  نم  نإ  هقیقحت  یف  لاقی  امبرف  هسوبیلا  امأ  و 
مـسجلا نوک  یـضتقت  هیفیک  هسوبیلاف  شهلا  وه  یناثلا  سباـیلا و  وه  لوـألاف  اـمهنم  لـک  هبالـص  عم  راغـص  ءازجأ  نم  هبکرتل  اـمإ  و 

.عامتجالا ریسع  غرفتلا  عیرسلا 

یتلا هیفیکلاب  هبوطرلا  ریسفت  نأ  یلإ  انرشأ  دق  انأ  ملعاف  امهتینإ - نایب  امأ  هبالصلا و  نیب  اهنیب و  امک  هشاشهلا  نیب  اهنیب و  قرفلا  رهظف 
هلاحم تاسوسحملا ال  نم  یه  هیدوجو و  هفـص  هلاحم  یهف ال  کلذک  تناک  اذإف  یلوأ  هکرت  قاصتلالا و  لهـس  مسجلا  نوکی  اهعم 

.رم امل  هسوبیلا  کلذک  و 

فاضملا و باب  نم  بعصلا  لهسلا و  نإف  هرهاظ  هب  دیرأ  نإ  يزاجم  مالک  وهف  لاکـشألا  لوبق  لهـسی  هلجأل  یتلا  یه  انلق  اذإ  امأ  و 
.هنم اتسیل  هسوبیلا  هبوطرلا و 

هعابط یف  يذـلا  وه  سبایلا  اهـضفر و  نع  و  هبیرغلا - لاکـشألا  لوبق  نع  هعابط  یف  هل  عنام  يذـلا ال  وه  بطرلا  نأ  هیف  قیقحتلا  لـب 
اـضیأ هیدوجو و ال  هبوطرلا  نکی  ملف  هکلملا  مدـعلاب و  اـمهنیب  لـباقتلا  نوکی  نأ  هبـشی  اذـه  یلعف  هناـکمإ  عم  کـلذ  نم  عنمی  عناـم 

ترـسف ءاوس  امهنأ  هانیعدا  ام  دکؤی  يذلا  لکـشتلا و  نع  عنامب  ساسحإلا  مدـع  نع  هرابع  اهب  ساسحإلا  ناک  لب  تاذـلاب  هسوسحم 
ریدقت یلع  امأ  مسجلا  یلع  هدئاز  هفص  نوکت  نأ  مزلی  یهف ال  هیدوجو  وأ  هیمدع  هفص  هیلباقلا  تناک  ءاوس  هیلباقلا و  هلعب  وأ  هیلباقلاب 

رئاس عم  هتاذل  مسجلل  هلصاح  هیلباقلا  هذه  نألف  هیدوجو  هیلباقلا  هیلباق و  اهنوک  ریدقت  یلع  امأ  رهاظف و  هیمدع  هیلباقلا  هیلباق و  اهنوک 
هیلباقلل و هلع  اهنوک  ریدقت  یلع  امأ  اضیأ و  سبایلل  الـصاح  لوبقلا  اذه  ناک  کلذل  و  تالکـشتلا - لوبق  مسجلا  نأش  نأل  تایلباقلا 

اهنوک ریدقت  یلع  امأ  هدـئاز و  هلع  یعدتـسی  نأ  لاحتـسا  هتاذـل  اتباث  امکح  لاکـشألل  مسجلا  هیلباق  تناک  امل  هنألف  هیدوجو  هیلباقلا 
اذهل ال هسوسحم و  ریغ  اهنأ  هبشألاف  هیدوجو  تسیل  ریـسفتلا  اذهب  هبوطرلا  نأ  تبثف  رهظأ  هیلإ  هجاحلا  مدعف  هیمدع  یه  هیلباقلل و  هلع 

ناک هیدوجو  اهتبوطر  تناک  ول  هکرح و  درب و ال  هیف و ال  رح  الدتعم ال  اهنوک  دنع  ءاوهلاب  ساسحإلا  عقی 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


76 ص :

ریغ هبوطرلا  نأ  یلإ  تاسقطسألا  لصف  یف  لام  خیشلا  نأ  ملعا  (1) و  .ءالخ ءاضفلا  اذه  نوک  یف  کش  نکی  ملف  امئاد  هب  ساسحإلا 
لوـبق هلوهـس  ینعمب  یتـلا  یه  هسوـسحملا  ریغلاـب  دارأ  هلعل  ءاـملعلا  ضعب  لاـق  هسوـسحم  اـهنأ  سفنلا  باـتک  یف  رکذ  هسوـسحم و 

باوصلاب ملعأ  هللا  نسح و  اذه  هلبلا و  ینعأ  قاصتلالا  هلوهس  ینعمب  یتلا  یه  هسوسحملاب  لاکشألا و ال 

فافجلا هلبلا و  هشاشهلا و  هجوزللا و  هفاثکلا و  هفاطللا و  یف  ( 4  ) لصف

نالباقم ناینعم  هظلغلل  ادج و  هریغص  ءازجأ  یلإ  ماسقنالا  لوبق  هلوهس  یلع  ءاوهلا و  ءاملا و  یف  امک  ماوقلا  هقر  یلع  قلطت  دق  هفاطللا 
یف ربک  عم  هقرلا  دـیفی  هنإف  ینعم  هدایز  عم  لوألا  ینعملاب  فطلل  اـهباشم  لـخلختلا  نوکی  نأ  هبـشی  ءافـشلا  تاـیعیبط  یف  لاـق  اـمهل 

ءازجأ دـعابت  هب  داری  لخلختلا و  لاقی  و  مازتلالاب - یه  نمـضتلاب و  ربکلا  یلع  لدـی  لخلختلا  نأ  ـالإ  همزلتـست  اـضیأ  هقرلا  مجحلا و 
.انهاه هب  لغتشم  ریغ  ینعملا  اذه  اهنم و  فطلأ  وه  ام  اهلغشی  جرف  یلع  ضعب  نع  اهضعب  مسجلا 

لخلختلا لاقی  سایروغیطاق  یف  لاق  ضرعلاب و  الإ  لاعفنالا  لعفلا و  یف  عفان  ریغ  لوألا  ینعملاـب  لـخلختملا  فیطللا و  نکل  لاـق  مث 
هداملا لوبقل  لاقی  هیف و  عقی  لاعفنا  نم  لیکـشتلا  عیطقتلل و  لبقأ  ماوق  یلإ  مسجلا  راص  اذإ  امل  لاقی  شوفنملا و  فوصلاک  شافتنالا 
هلباقم هثالث  ناعم  فثاکتلل  هفاضإ و  وذ  مک  وأ  مکلا  یف  هفاضإلا  نم  ثلاـثلا  فیکلا و  نم  یناـثلا  عضولا و  نم  لوـألاف  ربکأ  اـمجح 

.اهل

دق لیکـشتلا و  عیطقتلا و  لوبق  هلوهـسب  انهاه  رـسفملا  هقرلا  هنیعب  وه  كانه  لوألا  ینعملاب  لخلختملا  فیطللا و  نأـب  هیلع  ضرتعا  و 
هعفانلا تایفیکلا  نم  هبوطرلا  جورخ  مزلف  هبوطرلا  هب  رـسف  يذـلا  هنأ  عم  ضرعلاب  الإ  لاعفنالا  لعفلا و  یف  عفان  ریغ  هنأب  كاـنه  مکح 

هلوهس لاقی  نأ  یلوألا  یعیبطلا و  نم  لصفلا  کلذ  یف  هل  بولطم  کلذ  تابثإ  نأ  عم  امهیف 

ءامـسلا و نیب  يذـلا  ءاضفلا  اذـه  نونظی  هدوجو و ال  یف  نوکـشی  روهمجلا ال  ناکل  اسوسحم  اـمئاد  ءاوهلا  ناـک  ول  ماـمإلا  لاـق  - 1
هولج افرص ، ءالخ  ضرألا 
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هرابع هفاثکلا  لاعفنالا و  لعفلا و  یف  هعفانلا  هبوطرلا  یه  لاصفنالا  ریغلاب و  قاصتلالا  هلوهـس  امأف  هفاـطللا  هقرلا و  یه  لاکـشألا  لوبق 
.لاکشألا لوبق  هبوعص  نع 

الصتم دتمی  لب  هقیرفت  بعصی  نکل  دیرأ و  لکش  يأب  هلیکشت  لهسی  ام  جزللا  نأل  ینعملا  هطیـسب  ریغ  هیجازم  هیفیکف  هجوزللا  امأ  و 
بطرلا هلق  سبایلا و  هبلغل  هقیرفت  لهسی  هلیکـشت و  بعـصی  ام  وهف  هفلاخی  ام  شهلا  ماحتلالا و  دیدش  سبای  بطر و  نم  فلؤم  وهف 

.جازملا فعض  عم 

قاـصتلالا و لوبق  ینعمب  هبوطرلا  یـضتقت  هیعونلا - هتروص  يذـلا  وـه  بطرلاـف  اـعقتنم  ـالتبم و  اـبطر و  اـنهاه  نأ  ملعاـف  هلبلا  اـمأ  و 
هلبلا لباقم  فافجلا  عقتنملا و  وهف  هنطاب  یف  هبوطرلا  تذفن  نإف  بطرلا  هنراقمب  هبوطرلا  هضرعی  ام  لتبملا  لاصفنالا و 

ثحابم هیف  فیفخلا و  لیقثلا و  یف  ( 5  ) لصف

هیفیک لیملا  دامتعالا و  دودحلا  یف  لاق  خیشلا  نأ  اهلوأ 

یف نکسملا  لیقثلا  یف  امک  هکرحلا  ریغ  یه  اهـسفن و  هعفادملا ال  أدبم  هنأ  یلع  لدف  هکرحلا  نع  هعنمی  امل  اعفادم  مسجلا  نوکی  اهب 
اهمدعل هیناسفن و  نوکت  دق  اهنأل  هعیبطلا  ریغ  دعاصلا و  طباهلا و  لیملا  امهنم  سحی  هنإف  ءاملا  تحت  نکـسملا  خوفنملا  قزلا  وجلا و 

.اهلاحب هعیبطلا  فعضت و  دتشت و  هعفادملا  نأل  یعیبطلا و  هزیح  یف  مسجلا  نوک  دنع 

هعفادملا ریغ  ارمأ  لیملا  تبثأ  نمل  نأ  اهیناث  و 

کیرحت نع  عنمی  العف  اهیف  رثأ  امهنم  الک  نأ  کش  طـسولا ال  یف  تفقو  یتح  ناـیواستملا  نابذـجلا  اهبذـجی  یتلا  هقلحلا  لوقی  نأ 
نیبناج یلإف  مت  ول  امهلعف  لفسلا و  ولعلا و  یبناج  یلإ  اهلعف  نأل  هعیبطلا  سفن  کلذ  سیل  اهلوصح و  مدعل  هعفادملا  ریغ  اهایإ  رخآلا 

.هیناسفنلا هوقلا  ریغ  هعیبطلا و  ریغ  أدبم  هعفادملا  هذهل  نأ  تبثف  امهریغ 

دودحلا یف  خیشلا  امهفرع  دق  لقثلا  هفخلا و  نأ  اهثلاث  و 

نع مسجلا  اهب  كرحتی  هیعیبط  هوق  هفخلا  عبطلاب و  طسولا  یلإ  مسجلا  اهب  كرحتی  هیعیبط  هوق  لقثلا  هلوقب 
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یف هنوک  دـنع  ملاعلا  زکرم  یلع  هلقث  زکرم  وأ  لیقثلا - زکرم  قبطنی  عضوم  لب  زکرملا  سفن  طسولا  نم  دارملا  سیل  عبطلاب و  طسولا 
.هلباقم لقث  يواسی  بناج  لک  لقث  نأ  ینعمب  القث  اهبناوج  یلع  ام  لداعتی  هطقن - نع  هرابع  لقثلا  زکرم  عضوملا و  کلذ 

لـیقثلا ال نـأل  زکارملا  هجراـخلا  تارکلا  زکارم  نع  ازارتـحا  زکرملل  هفـص  ـال  ضعب و  هـمعز  اـمک  اررکم  سیل  عبطلاـب  هلوـق  لوـقأ 
ازارتحا هکرحلل  هفـص  لب  يزارلا  همعز  امک  تاهجلل  لعافلا  لوألا  مسجلا  زکرم  وه  عبطلاب و  زکرملا  وه  اـم  یلإ  لـب  اـهیلإ  كرحتی 

یلإ كرحتملا  فیفخلا  لـیقثلا  نع  جرخیل  روسقملا - یف  یتلا  هعیبطلا  یه  اـهلعاف  نأ  نم  قیقحتلا  وه  اـم  یلع  هیرـسقلا  هکرحلا  نع 
سفن ناک  ءاوس  هعیبطلا  ریغ  لـیملا  نأ  یلع  لدـی  هعیبط ]  ] هوق هلوق  نإ  مث  قوفلا  یلإ  یمرملا  لـیقثلا  فیفخلا  نع  رـسقلاب و  طـسولا 

.هعفادملا هب  ام  وأ  هعفادملا 

یناسفن يرسق و  یعیبط و  لیملا  ماسقأ  اهعبار  و 

وه هفخلا و  لفاسلا و  لیملا  وه  لقثلا و  نانثا  یعیبطلا  لیملاف  ناتنثا  هیقیقحلا  ههجلا  تاهجلا و  نم  ههج  یلإ  ـالإ  نوکی  ـال  یعیبطلا  و 
فالتخاب فلتخی  دق  امیقتـسم و  نوکی  دـق  و  اریدتـسم - نوکی  دـقف  یناسفنلا  امأ  یعیبطلا و  فالخ  یلع  يرـسقلا  دـعاصلا و  لیملا 

.تادارإلا

.هیعیبطلا اهزایحأ  یف  نوکی  ام  دنع  ماسجألا  یف  دجوی  یعیبطلا ال  لیملا  نأ  اهسماخ  و 

.هیناهربلا نع  الضف  هیعانقإ  هجح  ریغ  نم  ءافشلا  نم  ملاعلا  ءامسلا و  باتک  یف  خیشلا  هیلع  صن  امم  اذه  يزارلا  مامإلا  لاق 

.عناملا مدع  دنع  همزال  هئدبم و  لیملا و  روصت  دعب  ناهربلا  یلإ  جاتحی  هلزنمب ال  حوضولا  یف  اذه  لوقأ 

هعفادملا سفن  هب  داری  دق  لیملا  نأ  اهسداس  و 

دنع سفنلا  وأ  یعیبطلا  عضوملا  نع  اـهجورخ  نیح  هیلإ  اـهتجاح  دـنع  هعیبطلا  نم  ثعبنملا  وه  و  اـهل - بیرقلا  ببـسلا  هب  داری  دـق  و 
یـضتقت هدـحاولا  هکرحلا  نأل  تاذـلاب  مسجلا  نم  ههجلا  یتفلتخم  نیتکرح  دوجو  عنتمملا  نم  نأ  امک  هعیبطلا و  مادختـساب  هدارـإلا 

فالخ نع  دعبلا  همزلی  ام و  عضوم  یلإ  ابرق 
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دجوی نأ  عنتمملا  نم  کلذـکف  نیدـصقملا  نم  لک  یلإ  همدـع  هجوتلا و  دـحاولا  مسجلا  مزلی  کلذـک  ناتکرح  تدـجو  ولف  هتهج 
يذلا ضقانتلا  عفدنا  انرکذ  ام  یلعف  اهنم  بیرقلا  اهببـس  وأ  هعفادملا  سفن  لیملاب  دیرأ  ءاوس  دـحاو  مسج  یف  لعفلاب  نافلتخم  نالیم 

.ءافشلا نم  نیعضوملا  یف  خیشلا  یمالک  یلع  يزارلا  مامإلا  هدروأ 

ناعمتجی نیلیملا  نإ  لوقی  نم  لوق  یلإ  غصت  و ال  لعفلاب - انوکـس  نیتکرح  لک  نیب  نأ  هیف  نیبت  يذـلا  لصفلا  یف  لاق  اـم  امهدـحأ 
هیف قوف - یلإ  یمرملا  رجحلا  نأ  نظت  اـهنع و ال  یحنتلا  لـعفلاب  هیف  ههج و  یلإ  هعفادـم  لـعفلاب  یـش ء  یف  نوکی  نأ  نکمی  فیکف 
هیف ملکتی  يذلا  لصفلا  یف  لاق  ام  یناثلا  و  قئاعلا - لاز  اذإ  هیلإ  لیملا  کلذ  ثدـحی  نأ  هنأش  نم  أدـبم  هیف  لب  هتبلا  لفـسأ  یلإ  لیم 

تناک تاکاصم  هلطبی  نأ  یلإ  هدم  هیف  تبثی  كرحملا  نم  كرحتملا  اهدیفتسی  هوق  هیرسقلا  هکرحلا  یف  ببسلا  هیرسقلا  هکرحلا  یف 
دوجوب رعـشی  یعیبطلا  لیملا  هیلع  يوق  هلوقف  یعیبطلا - لیملا  هیلع  يوق  کلذـب  فعـض  املک  هب و  قرحنی  هسامی و  اـمم  هیلع  لـصتی 
هقلحلا امأ  لعفلل و  لباقملا  يدادعتـسالا  ناکمإلا  ینعمب  اهتوق  وأ  هعفادملا  أدبم  هنم  دارملا  نکل  يرـسقلا و  لیملا  عم  یعیبطلا  لیملا 

.نیبیرقلا امهیئدبم  دوجو  امهدوجو و ال  ال  نیتعفادملل - دیعب  دادعتسا  دوجوب  مکحنف  نیتهج  یلإ  هبوذجملا  اهنأ  عم  هنکاسلا 

هیعضولا هیمکلا و  هیفیکلا و  دصاقملا  یلإ  نوکی  کلذک  هیناکملا  تاهجلا  یلإ  نوکی  امک  لیملا  نأ  اهعباس  و 

هیف ثدحی  ام  اهنمف  اهماسقنا  یلإ  مسقنی  هکرحلل  بیرقلا  ببسلا  وه  ناک  امل  لیملا  لب  هکرحلا  ثحابم  یف  یـضم  امک  هیرهوجلا  لب 
یف دیزتلا  یلإ  تابنلا  لیمک  سفنلا  هثدـحی  ام  یلإ  هطوبه و  دـنع  رجحلا  لیمک  هعیبطلا  هثدـحی  ام  یلإ  مسقنتف  كرحتملا - عابط  نم 
لیم هرفـصلا و  یلإ  هرـضخلا  نم  هوـالحلا و  یلإ  هرارملا  نم  لـب  هضوـمحلا  نـم  بـنعلا  لـیمک  فـیکلا  یف  هلاحتـسالا  یلإ  مـکلا و 

سوقلا و نم  هلاصفنا  دنع  مهـسلا  لیمک  مسجلا  نم  جراخ  رـساق  ریثأت  نم  ثدحی  ام  هنم  ههج و  یلإ  يدارإلا  هعافدـنا  دـنع  ناویحلا 
هروسقم وأ  سفنلل  هروهقم  وأ  هلقتسم  تناک  ءاوس  هعیبطلا  ببسب  اندنع  لکلا 
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رومأب هنع  یصعتلا  هلوبق و  یف  ماسجألا  فلتخی  هنم  يرسقلا  یناکملا و  لیملا  الإ  سیل  ماسقألا  هذه  نم  سوسحملا  نکل  جراخ  رمأب 
نم اعانتما - ایـصعت و  رثکأ  عبطلا  بسحب  يوقألاف  اهفعـض  یعابطلا و  لیملا  هوق  بسحب  اـم  وه  یتاذـلا  فـالتخالاف  هیـضرع  وأ  هیتاذ 
نم هنکمت  مدعل  وأ  هریغصلا  هلمرلاک  هنم  دسافلا  نکمت  مدعل  امإ  یـضرعلا  فالتخالا  اعانتما و  لقأ  فعـضألا  يرـسقلا و  لیملا  لوبق 

.کلذ ریغل  وأ  هشیرلاک  هلوهسب  عناوملا  هیلإ  قرطتی  هلجأل  يذلا  هلخلختل  وأ  هیبنتلاک  عنامملا  عفد 

دحاو مسج  یف  ههجلا  یتفلاختم  نیتکرح  عامتجا  زوجی  امک  هنأ  اهنماث  و 

نالیم دجوی  نأ  زوجی  کلذک  ضرعلاب  هکرحی  هکرحتم  هنیفـس  یف  هسفنب  صخـشلا  هکرحک  ضرعلاب  يرخألا  تاذـلاب و  امهادـحإ 
تاذلاب و هلیم  وه  هلقثب و  سحی  هنإف  یشمی  ناسنإ  هلمحی  رجحک  ضرعلاب  رخآلا  تاذلاب و  امهدحأ  لعفلاب  دحاو  مسج  یف  نافلتخم 

رـسقلاب رخآلا  عبطلاب و  امهدـحأ  نیفلاختم  نیلیم  عامتجا  زوجی  نکل ال  تاذـلاب  ناسنإلل  يذـلا  ضرعلاب  هلیم  وه  هنم و  ءاوهلا  قرخی 
یف هعیبطلا  يذ  مسجلا  فالتخا  بسحبف  یعیبطلا  امأ  فعـضی  دتـشی و  لیملا  معن  کلذـک  نیتفلتخم  نیتکرح  عامتجا  زوجی  اـمک ال 

سکعلاب فطلـألا و  نم  طوبهلل  ـالیم  دـشأ  فثکـألاف  لـخلختلا  فثاـکتلاک و  فیکلا  یف  وأ  رغـصألا  نم  ـالیم  دـشأ  ربکـألاف  مکلا 
يرسقلا امأ  هظلغ و  هفاسملا و  ماوق  هقر  نم  هجراخ  بابسأب  اضیأ  فلتخی  دق  و  اهـشافتنا - ءازجألا و  جامدناک  عضولا  یف  دوعـصلل و 

.هیلإ انرشأ  ام  بسحبف 

بلغ نإف  هعیبطلا  رـساقلا و  ینعأ  ناببـسلا  مواقتی  يرـسق - لیم  لعفلاب  یعیبط  لیم  يذ  مسج  یلع  أرط  اذإ  هنأ  ملعاف  کـلذ  ررقت  اذإ 
- الیلق الیلق  هئانفإ  یف  هعیبطلا  عم  هیجراـخلا  عناوملا  ذـخأ  مث  یعیبطلا  لـطب  يرـسق و  لـیم  ثدـح  هروهقم  هعیبطلا  تراـص  رـساقلا و 

میدـع مسجلا  یقبیف  يرـسقلا  لیملا  نم  یقابلا  هعیبطلا  مواقت  نأ  یلإ  دایدزالا  یف  هعیبطلا  هوق  صاقتنالا و  یف  يرـسقلا  لیملا  ذـخأیف 
يرسقلا لیملا  هعیبطلا و  هوق  نیب  رمألا  نوکیف  فعـضلا  لاوزب  دتـشی  اهیف و  هیقابلا  فعـضلا  راثآب  ابوشم  اهلیم  هعیبطلا  ددجت  مث  لیملا 

ابیرق
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.یهتنا هداضتملا  تایفیکلا  نم  ثداحلا  جازتمالا  نم 

امهنیب مواقتلا  هیفیک  هطوبه و  هدوعـص و  یتلاح  یمرملا  رجحلا  یف  دـهاشی  امک  يرـسقلا  یعیبطلا و  نیلیملا  لاـح  خیـشلا  لـثم  دـق  و 
هرارحلا کلت  لوزت  نأ  یلإ  هعابط  نم  هثعبنملا  هدوربلا  هب  لطبی  ثیح  هریغ  ریثأـت  نم  هیف  هثعبنملا  هرارحلا - ثودـح  یف  ءاـملا  لاـحب 

هیفیکب افیکم  ادـبأ  نوکی  لب  هدورب  هرارح و  ءاملا  یف  عمتجی  هنإـف ال  هعاـبط  نم  هدوربلا  ثاـعبنا  دوعیف  ائیـشف  ائیـش  هجراـخ  بابـسأب 
هدورب یمستف  کلت  یلإ  لیمأ  هرات  هرارح و  یمستف  هذه  یلإ  لیمأ  هرات  هیتاذلا  هدوربلا  هبیرغلا و  هرارحلا  یتیاغ  نیب  هطـسوتم  هدحاو 

هیجراخلا رومألا  نم  اهنواعی  ام  عم  هعیبطلا  هضراعلا و  هرارحلا  لعافت  بسحب  کلذ  امهیمـساب و  یمـست  ـالف  اـمهنیب  اطـسوتم  هراـت  و 
وأ يرسق  فیعـض  وأ  دیدش  دحاو  لیم  اذ  امئاد  نوکی  لب  نالیم - مسج  یف  عمتجی  کلذکف ال  ءاملا  کلذل  يواحلا  دربملا  ءاوهلاک 

نیب رجحلل و  يرـسقلا  یعیبطلا و  نیلیملا  نیب  قرفلا  نکل  هیلکلاب  لیملا  مدـعنی  هنأک  هعیبطلا - يرـسقلا و  لیملا  مواـقت  دـنع  یعیبط و 
هنوکـس هلاح  یف  امک  یعیبطلا و  هزیح  دنع  هنوک  یف  امک  نکمم  لیملا  نم  مسجلا  ولخ  نأ  ءاملل  يرـسقلا  هرارحلا  هیتاذـلا و  هدوربلا 

نع ءاملا  ولخ  نکل  نیتیواستم و  نیتوقب  هافرط  بذاـجت  یتلا  هقلحلا  یف  اـمک  هیعیبطلا و  هطباـهلا  هیرـسقلا و  هدـعاصلا  نیتکرحلا  نیب 
.اهنع هولخ  زوجی  اهضعب ال  اهنع و  لباقلا  عوضوملا  ولخ  زوجی  دادضألا  ضعب  نأل  نکمم  ریغ  هدوربلا  هرارحلا و  نم  هبترم 

هدحاو ههج  یلإ  نیلیملا  عامتجا  زوجی  له  هنأ  اهعسات  و 

یف كالفألاک  یعابطلا - اهلیم  نع  قئاع  ریغ  نم  متألا  هلامک  یلع  دجو  يذلا  یعادـبإلا  مسجلا  امأ  بیرغ  رخآلا  یعیبط و  امهدـحأ 
هدـعاق نأل  اعنتمم  کلذ  ناک  اهزایحأ  ریغ  یف  یه  و  ءالخ - ملاعلا  یف  ضرف  ول  اهتاکرح  یف  هیلکلا  رـصانعلاک  هیعـضولا و  اهتاکرح 

- جراخ نم  اهیلع  هدایزلا  نکمی  الف  هیاغلا  یلإ  هغلاب  اهلویمف  هیعیبطلا  اهاوق  نم  نکمملا  یصقأ  یف  اهنأ  یلع  تلد  فرـشألا  ناکمإلا 
هعم لصحی  نأ  دـعبی  الف  هلیم  یف  همواقی  ءاوهلا  نإف  يواـهلا  رجحلا  لـثم  هعفدـی  اـمب  اـضراعم  مسجلا  نوکی  ثیح  اـهریغ  یف  اـمأ  و 

.هتکرح هعرس  بجوی  جراخ  لیم  نم  نواعم 
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ادامتعا لیملا  نومسی  نیملکتملا  نم  هلزتعملا  نأ  اهرشاع  و 

یف دامتعالا  لعج  نم  مهنم  افلتخم و  یعیبطلا  ریغ  قوف و  یلإ  فیفخلا  لفـسلا و  یلإ  لیقثلا  دامتعاک  مزال  یلإ  دامتعالا  نومـسقی  و 
مل نإ  هفخ و  ولعلا  یلإ  القث و  لفسلا  یلإ  هبـسنلاب  دحاو  دامتعا  یمـسیف  رابتعالا  بسحب  هفلتخم  ءامـسأب  یمـسی  هنکل  ادحاو  مسجلا 

.صوصخم مسا  تاهجلا  رئاس  یلإ  هبسنلاب  هل  نکی 

دامتعالا نأ  یلع  یئابجلاک  مهنم  نیتهج و  یلإ  هبـسنلاب  نادامتعا  دحاو  مسجب  موقی  هداضتم ال  هددـعتم  اهنأ  یلإ  رخآ  ضعب  بهذ  و 
.قاب ریغ  افلتخم  وأ  ناک  امزال 

انوکـس و هکرح و ال  دلوی  دامتعالا ال  نإ  یئابجلا  لاق  موعطلا و  ناولألا و  یف  امک  هدـهاشملا  مکحب  قاب  مزاللا  لب  مشاه  وبأ  لاق  و 
حاتفملا و یف  هکرحلا  مث  رجحلا  حاتفملا و ال  كرحتی  مل  هدی  كرحتی  مل  امف  ارجح  یمر  وأ  اباب  حتف  نم  نإف  هکرحلا - امهدلو  امنإ 

.دامتعالا وه  نوکسلا  هکرحلل و  دلوملا  نأ  یلع  مشاه  وبأ  دصقملا و  یف  هنوکس  دلوت  هکرح و  دعب  هکرح  دلوت  رجحلا 

هیلإ یمارلا  دـی  لاقتنا  عنتما  هزیح  نم  رجحلا  عفدـنی  مل  ام  هنأل  یمرملا  رجحلا  هکرح  نع  هرخأـتم  یمارلا  هکرح  نأـب  اـضیأ  لدتـسا  و 
نوکی نأ  زاوجل  کلذ - بجوی  لخادتلا ال  هلاحتـساف  نامزلاب  رخأتلا  دیرأ  نإ  هنأل  فیعـض  وه  نیمـسجلا و  نیب  لخادـتلا  هلاحتـسال 

نإ لاصفنالا و  مزل  الإ  کلذک و  رمألا  لب  اهـسفن  یلع  رودت  یتلا  هقلحلا  ءازجأ  یف  امک  دحاو  نامز  یف  کلذ  لاقتنا  اذـه و  عافدـنا 
نود رجحلا  كرحتف  دیلا  تکرحت  لاقی  نأ  حصی  اذهل  رجحلا و  كرحتی  مل  دـیلا  كرحتی  مل  ام  ذإ  سکعلاب - رمألاف  تاذـلاب  دـیرأ 

هفلتخم ءایشأ  دلوی  هنإف  دامتعالا  نوکی  دق  هکرحلا و  وه  نوکی  دق  نوکسلا  هکرحلل و  دلوملا  نأ  دیلوتلاب  لاق  نمل  برقألاف  سکعلا 
هفلتخم اعاضوأ  هدیلوتک  طرشب  اهضعب  اهل و  بیرقلا  ببسلا  هنأل  هکرحلا  دیلوتک  طرـش  ریغ  نم  هتاذل  اهـضعب  اهریغ  تاکرحلا و  نم 

لاصتالا و قرفت  هدیلوت  طرشب  ملألل  هدیلوتک  هنع و  هجورخ  طرشب  یعیبطلا  هزیح  یلإ  مسجلا  دوع  دیلوتک  هتاکرح و  طرـشب  مسجلل 
.هکاصملا هدیلوت  طرشب  تاوصألا 
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دتـشی و امم  هنأ  اهانرکذ و  یتلا  عضاوملا  یف  قاب  ریغ  لیملا  نأ  تملع  دقف  ءامکحلا  نیناوق  یلع  امأ  لیملا و  یف  مهبهذم  ریرقت  اذه 
لک یف  یقابلا  امنإ  هصخـشب و  مسج  لک  یف  ءاقبلا  يرورـض  ریغ  لیملاف  هتاذل  یـشلا ء  لدبت  نابجوی  فعـضلا  هدـشلا و  فعـضی و 

بولطملا یلإ  لوصولا  لاح  یف  لیملا  ءاقب  یلع  ءاملعلا  ضعب  هب  لدتسا  يذلا  امأ  هل و  هموقملا  هیرهوجلا  هعیبطلا  وه  یـصخش  مسج 
کلذـف هتلع  نع  لولعملا  كاکفنا  عنمی  هیلإ و  لصوملا  هنیعب  وه  عفادـملا  و  هیلإ - عفادـملا  كرحملا و  هنأل  لاـصیإلا  لـعفی  هنأ  نم 

لیملل و یعدتسملا  نأل  امهتلاحتسا  لب  هکرحلا  ءاقب  یضتقی  امک ال  هءاقب  یضتقی  لوصولا و ال  نآ  یلإ  لیملا  دوجو  یضتقی  حیحص 
نکمی الف  بولطملا  یلإ  لوصولا  نامز  یف  قاب  ریغ  وه  هدارإ و  وأ  ارـسق  وأ  ناک  اـعبط  بولطملا  وه  اـمع  مسجلا  جورخ  وه  هکرحلا 

.لصاحلا لیصحت  همازلتسال  هیلإ  كرحملا  لیملا 

هراق هئیه  لیملا  نأ  اهرشع  يداح  و 

لیملا نأل  کلذ  امهریغ و  مکلا و  نیألاک و  یشل ء  اجیردت  الإ  روصتی  یتلا ال  هکرحلاک  سیل  جیردت و  اهدارفأ  ضعب  یف  عقو  نإ  و 
نآ یف  ادوجوم  ناک  مسقنم  ریغ  دح  یف  دوجوملا  ثودحلا و  یف  همـسقنم  ریغ  بلاطم  دودح  یلإ  تالوصولا  دنع  هدوجو  نم  دب  ال 

.اضیأ هدعب  وأ  هلبق  رمتسا  نإ  و 

هفخلا لقثلا و  نیب  لعافت  نأ ال  اهرشع  یناث  و 

رخآلا مسج  نع  همـسج  دـعابت  بجوی  امهنم  لکف  طیحملا  بناـج  یلإ  هفخلا  زکرملا و  بناـج  یلإ  مسجلا  هکرح  بجوی  لـقثلا  ذإ 
.العافتی یتح  اعمتجی  نأ  لیحتسی  دعابتلا  هیاغ  یلإ  نیمسجلا  دعابت  نابجوملا  نافصولاف 

نیب دعاصلا ال  يرـسقلا  لیملا  هعیبطلا و  نیب  لعافت  نم  لصح  امنإ  هطباهلا  هدعاصلا و  یتکرح  نیب  يذـلا  نوکـسلا  نأ  تملع  دـق  و 
دق يرسقلا و  لیملا  نامز  رخآ  ناک  هلوأ  نآ  یفف  نیفرطلا  یف  الإ  نامزلا  کلذ  یف  اعیمج  نامدعنم  امه  لب  امهعامتجا  مدعل  نیلیملا 

لیملا لغاوش  راثآ  نع  اهغارف  دـعب  هعیبطلا  هتثدـحأ  دـق  یعیبطلا و  لیملا  نامز  لوأ  ناک  هرخآ  نآ  یف  هتلازأ و  یتح  هعیبطلا  هتمواـق 
يرسقلا
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اهنم سیل  هیسمللا و  تایفیکلا  یف  هلوخد  نظی  امیف  ( 6  ) لصف

ضرعلاب ام  تاذلاب و  ام  نیب  قرفلا  مدعل  رومألا  هذـه  لثم  یف  هابتـشالا  عقی  امنإ  نیللا و  هبالـصلا و  هسالملا و  هنوشخلا و  کلذ  نمف 
نم رخآ  رمأ  لب  اضیأ  عضولا  درجم  سیل  سوسحملا  نأ  یلع  عضولا  باب  نم  امه  اهؤاوتسا و  هسالملا  ءازجألا و  فالتخا  هنوشخلاف 

.بابلا اذه  نم  اسیلف  امهریغ  وأ  هدورب  وأ  هرارح  وأ  نیل  وأ  هبالص 

هـصتخملا تاـیفیکلا  باـب  نم  وه  اـهنم و  هحطـس  یف  ریعقت  عم  هکرحلا  باـب  نم  وه  هیف و  لـصاحلا  راـمغنالا  ناتفـص  هلف  نیللا  اـمأ 
نیللاف هب - ناسوسحم  امه  رصبلاب و  سوسحم  ریغ  نیللا  نأل  امهمدع و  عم  دوجوم  هنأل  نیتفصلا  نیتاه  سفن  نیللا  سیل  تایمکلاب و 

همواقملا هنمف  يدوجو  اهـضعب  رامغنالا و  مدـع  وه  یمدـع و  اهـضعب  رومأ  هیف  بلـصلا  اذـک  رامغنالا و  وحن  مات  دادعتـسا  نع  هرابع 
.اهنم ائیش  هبالصلا  تسیل  لکشلا و  ءاقب  هنم  هسوسحملا و 

هباهلا حایرلا  اذک  ابلص و  خوفنملا  قزلا  یف  يذلا  ءاوهلا  ناک  هبالص  تناک  ولف  همواقملا  امأ  تملع  دقف  لکـشلا  امأ  رهاظف  مدعلا  امأ 
هبالصلاف و سمللا  نع  الضف  سحلاب  كردی  امم  اسیل  دادعتسااللا  دادعتسالا و  لاعفنااللا و  وحن  یعیبطلا  دادعتسالا  یه  هبالصلا  لب 

.هیدادعتسالا تایفیکلا  باب  نم  نیللا 

رخآ عضوم  اهرکذـب  قئاللاف  نیتیلاعفنالا  نیتیلعفلا و  عبرألا  ینعأ  تاسوململا  لئاوأ  نیب  جازتمـالاب  هلـصاحلا  تاـیفیکلا  رئاـس  اـمأ  و 
.هیعیبطلا ماسجألا  ثحابم  رکذب  لغتشن  نیح 

ارصتخم اهنع  ثحبلا  نوکل  اهانرخأ  نکل  سوململا - ولت  قوذملا  نوکل  ماقملا  اذهب  فدرت  نأ  بسان  نإ  هقوذملا و  تایفیکلا  امأ  و 
دوجولا لامکإ  ملعلا و  هضافإل  ابالجتسا  دوجلا و  ریخلا و  لعاف  نم  ادادمتسا  عضوملا - اذهب  هرصبملا  تایفیکلا  فادرإ  انلواحف 
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لوصف هیف  هرصبملا و  تایفیکلا  یف  ثلاثلا  بابلا 

ناولألا تابثإ  یف  ( 1  ) لصف

الصأ نولل  هقیقح  نأ ال  یلإ  سانلا  ضعب  بهذ 

ماسجألل ءاوهلا - هطلاخم  نم  لیختی  امنإ  ضاـیبلا  نإـف  اـمهریغ  هلاـهلا  حزق و  سوق  یف  اـمک  تـالایخلا  باـب  نم  ناولـألا  عیمج  لـب 
ءاوهلا و هطلاخم  الإ  كانه  ببس  هنإف ال  جلثلا  یف  امک  ضعب  نم  اهضعب  رونلا  اهنع  هسکاعتملا  حوطسلا  هرثکل  ادج  هرغصتملا  هفافشلا 

داوسلا امأ  و  یفاصلا - جاجزلا  رولبلا و  نم  قوحسملا  ءاملا و  دبز  یف  امک  هتاساکعنا و  هرثک  هیدمج و  راغص  ءازجأ  یف  ءوضلا  ذوفن 
.هئازجأ جامدنا  هتفاثکل و  مسجلا  یف  ءوضلا  روغ  مدع  نمف 

امبر ءاوهلاب و  فیفـشلا  طالتخا  توافت  نم  هلیختم  ناولألا  یقاـب  هملظلا و  یلإ  داوسلا  رونلا و  یلإ  عجار  وه  ضاـیبلا  نأ  لـصاحلا  و 
یلإ لولبملا  بوثلا  لـیمی  اذـه  لـجأل  حوطـسلا و  یلإ  ءوضلا  ذوفن  لـمکی  ـالف  ءاوـهلا  جرخی  هنأ  یلإ  ارظن  ءاـملا  یلإ  داوـسلا  دنـسی 

هروصلا یف  اـهروهظ  و  اـضیأ - عضاوملا  ضعب  یف  هلیختم  تناـک  نإ  هلیختم و  ـال  هققحتم  تاـیفیک  اـهنأ  یلع  نوققحملا  و  داوـسلا -
.داوملا تالاحتساب  یه  یتلا  يرخأ - بابسأب  اهثودح  اهققحت و  یفانی  بابسألا ال  کلتب  هروکذملا 

[ کلذ یف  خیشلا  مالک  ]

اذـه ریغب  ضاـیبلا  لـصحی  لـه  هنأ  ملعی  مل  هنأ  تاـیعیبطلا  نم  عبارلا  نفلا  هیناـث  نم  جازملا  عـباوت  لـصف  یف  رکذ  خیـشلا  نأ  ملعا  و 
ءاوهلا طالتخا  نأ  یف  کـش  ـال  هنإ  لاـقف  کـلذ  دوجوب  عطق  دـق  سفنلا  ملع  نم  هثلاـثلا  هلاـقملا  یف  نکل  ـال و  مأ  روکذـملا  قیرطلا 

اذه ریغ  نم  ثدحی  دق  ضایبلا  نأ  یعدن  انکل  نوللا و  روهظل  ببس  فشملاب 
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تجرخأ لب  هیئاوه  الخلخت و  هیف  ثدـحی  مل  رانلا  نأ  عم  اـضایب  دـشأ  ریـصی  هنإـف  قولـسملا  ضیبلا  یف  اـمک  اهدـحأ  هوجوب - هجولا 
.لقثأ راص  اذهل  هنع و  هیئاوهلا 

یف لخلا  یقبی  یتح  یفصی  مث  هیف  لحنا  یتح  جنـسادرم  هیف  خبط  لخ  نم  نوکی  هنإف  ءارذعلا  نبلب  یمـسملا  ءاودلا  یف  امک  اهیناث  و 
نم فافـشلا  لحنملا  هیف  دقعنیف  ناءاملا  طلتخی  مث  هتیفـصت  یف  غلابی  یلقلا و  هیف  خـبط  ءام  یف  جنـسادرملا  خـبطی  مث  فافـشإلا  هیاغ 

ءاوهلا و هیف  لخد  دق  قرفتم  فافـش  هنأل  هضایبإ  سیلف  ضایبإلا  دعب  فجی  مث  بئارلا  نبللاک  ضایبإلا  هیاغ  یف  ریـصی  جنـسادرملا و 
ءاوهلا هلخادم  ءازجألا و  قرفت  نأ  عم  کیوصتلا  قحـسلاب و  رانلاب ال  خبطلاب  ضیبی  هنإف  صجلا  یف  امک  ضایبإلا و  دعب  فجی  مل  الإ 

.رهظأ هیف 

یلإ هرات  داوسلا و  مث  هیدوعلا  مث  هربغلا  یلإ  ضاـیبلا  نم  هراـت  نوکی  ثیح  داوسلا  یلإ  ضاـیبلا  نم  هاـجتالا  قرط  فـالتخا  اـهثلاث  و 
نکی مل  وـل  ذإ  ناولـألا  هنع  بکرتـی  اـم  فـالتخا  یلع  لدـی  داوـسلا  مث  هیلینلا  مث  هرـضخلا  یلإ  هراـت  داوـسلا و  مث  همتقلا  مث  هرمحلا 

.امهل فعضلا  هدشلاب و  الإ  فالتخا  نکی  مل  دحاو و  قیرط  یف  ذخألا  الإ  ضایبلا  داوسلا و  بیکرت  یف  نکی  مل  کلذک 

سکعنی نأ ال  بجول  هریغب  فشملا  طالتخال  الإ  اهفالتخا  نکی  مل  ول  ذإ  ناولألا  نم  امهوحن  هرضخلا و  هرمحلا و  ساکعنا  اهعبار  و 
.هبرجتلا مکحب  سکعنی  داوسلا ال  نأل  ضایبلا  الإ  امهریغ  رضخألا و  رمحألا و  نم 

داوسلا نیب  بیکرتلا  وه  نوکی  نأ  بجی  ناولألا ال  فالتخا  ببـس  نأ  یلع  نیهجولا  نیذه  هلالد  ءافـشلا و  یف  هدافأ  ام  صیخلت  اذه 
عضوم امهنم  لک  یف  نأ  عم  هفافـشلا  ءازجألل  ءاوهلا  هطلاخم  نوکی  نأ  بجی  ضایبلا ال  ببـس  نأ  یلع  امهتلالد  نم  يوقأ  ضایبلا  و 

.دارفنالا دنع  جازتمالا ال  دنع  داوسلا  ساکعنا  عقی  نأ  هفلتخم و  ءاحنأ  یلع  ضایبلا  داوسلا و  بکرت  عقی  نأ  زاوجل  رظن 
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نایب یف  لوقی  ثیح  ءافـشلا  تارابع  ضعب  نع  خیـشلا  لثمب  هنظ  ءوس  وأ  همهف  ءوس  نع  مهف  فقاوملا  باـتک  بحاـص  نأ  بجعلا  و 
نول هیؤرل  ضیبأ و  نول  روهظل  ببـس  صوصخملا  هجولا  یلع  فشملاـب  ءاوـهلا  طـالتخا  نأ  هروکذـملا  هروـصلا  یف  ضاـیبلا  ببس 

.کلذ نع  هاشاح  هطسفسلا  یلإ  هبسنف  هقیقحلاب  اهیف  ضایبلا  دوجو  رکنی  هنأ  ضایبلا 

لباـق ریغ  هنأ  دوسـألل  مهلوق  نأـب  عفد  و  خلـسنی - ـال  داوسلا  خلـسنی و  ضاـیبلا  نأـب  اکـسمت  داوسلا  تبثأ  ضاـیبلا و  یفن  نم  مهنم  و 
نأ هببـسف  غابـصنالا  لیبس  یلع  هب  اونع  نإ  بابـشلا و  دعب  بیـشلا  مهبذک  ذإ  قداص - ریغف  هلاحتـسالا  لیبس  یلع  هب  اونع  نإ  ضایبلل 

اریثک اساحن  نولقتنی  مهنأ  ریـسکإلا  باحـصأ  نع  لقن  هذـفان و  ریغ  تاضیبملا  ذـفنی و  طلاخیف و  هضباـق  هوق  هیف  اـمل  دوسملا  غبـصلا 
لدف اهلبقت  داوسلا ال  هدام  ناولألا و  لبقت  ضایبلا  هدام  نأب  اوکسمت  امبر  هولاق و  ام  لطبی  کلذ  دعـصم و  خینرز  سلکم و  صاصرب 

.نوللا نع  هیراع  ضایبلا  هدام  نأ  یلع 

.یناثلا ببس  مزل  لوألا و  ببس  لاوزل  امزال  یلیختلا  اقرافم و  یقیقحلا  نوکی  نأ  زوجی  هنأب  عفد  و 

نولب فصتی  نأ  نکمی  هضایب ال  ماد  ام  ضایبلا  هدامف  رخآ  نولب  هفاصتا  نکمی  نولب ال  هفاصتا  ماد  اـم  لـباقلا  نأ  یف  ههبـش  ـال  لوقأ 
لوألا و هجولا  یلإ  اعوجر  ناک  نکمم  ریغ  هلحم  نع  داوسلا  خالـسنا  نأب  قرف  نإف  قرف  الب  ناولـألا  رئاـس  داوسلا و  یف  اذـک  رخآ و 
یمعألاک و خلسنی  یمدع ال  بر  خلسنی و  يدوجو  برف  دوجولا  مدعلا و  یلع  لئالدلا  فعضأ  نم  هخالسنا  مدع  یشلا ء و  خالسنا 

.یمدعلا خلسنی  يدوجولا و ال  خلسنی  ثیح  رصبلا 

يرعی نأ  بجی  ضایبلا  لحمف  هنع  ایراع  نوکی  نأ  بجی  یـشلا ء  لبقی  ام  لک  ناولألا و  عیمج  لبقی  ضایبلا  لحم  نأب  جتحا  امبر  و 
.اهلک ناولألا  نع 

دیرأ نإ  ضایبلا و  کـلذ  ریغ  نع  هؤارع  ـالإ  مزلی  ـالف  هیف  يذـلا  ضیبـألا  نوللا  يوس  اـم  لـبقی  هنـأل  هبذاـک  يرغـصلا  نأ  باوجلا  و 
يربکلا انعنم  هیلعفلل  عماجملا  لوبقلاب 
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.رهاظ وه  و 

نأب خـسفنم  وه  موزلملا و  اذـکف  لطاب  مزاللا  هب و  فاصتالا  عنتمم  ناکل  هنع  عالخنالا  بجاو  یـشلل ء  لـباقلا  ناـک  ول  لـیق  اـمبر  و 
.قح کلذ  الباق و  ماد  ام  فاصتالا  عانتما  الإ  مزلی  الف  هطورشم  هیضقلا 

- همتت

ام لک  یعیبط و  نول  وهف  هداملل  هلاحتـساب  هلمجلاب  و  یعیبط - جـضن  وأ  یعانـص  خـبط  ببـسب  ناولـألا  نم  ثدـحی  اـم  لـک  نأ  ملعا 
تاقوحـسملا ناولأ  هیجاـجزلا و  هیحزقلا و  ناولـألاک و  یعیبـط  ریغ  نول  وهف  هیناـکم  هکرح  دـعب  ناـک  نإ  لـحم و  یف  هعفد  ثدـحی 

تانیعت نم  رخآلا  هداملا و  لاعفناب  لصاح  يدام  امهدحأ  نکل  نادوجوم  نیمسقلا  الک  هریغـص و  ءازجأب  روسکملا  دمجلاک  هفـشملا 
.رهاظملا فالتخا  بسح  راصبألا  یلع  هروهظ  فالتخا  لصاحلا و  رونلا 

هنایب یف  اورکذ  بیکرتلاب و  یقاوبلا  ناولألا و  لصأ  امهنأ  معز  نم  مهنم  نیتیقیقح - نیتیفیک  ضایبلا  داوسلا و  نوکب  نیلئاـقلا  نإ  مث 
.هفیعض اهوجو 

هدهاشملا مکحب  بیکرتلاب  یقاوبلا  هرضخلا و  هرفصلا و  هرمحلا و  ضایبلا و  داوسلا و  یه  ناولألا و  لوصأ  نأ  یلإ  بهذ  نم  مهنم  و 
اذـه نم  الإ  لصحی  نوللا ال  کلذ  نأ  امأ  صوصخملا و  نوللا  دـیفی  صوصخملا  بیکرتلا  نأ  دـیفت  امنإ  هدـهاشملا  نأ  یفخی  ـال  و 

الف هدرفم  هقیقح  هل  نوکی  بیکرتلا و ال 

سوسحملا رونلا  یف  ( 2  ) لصف

دوجولل قواسم  وهف  هریغل  رهظملا  هتاذب و  رهاظلا  هب  دیرأ  نإ  رونلا  نأ  ملعا  و 

لب
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هیمسج هیسفن و  هیلقع و  راونأ  هنم  هاوس و  ام  یلع  رهاق  هتاذل  بجاو  رون  هنمف  هماسقناب  امسقنم  دوجولاک  هطیـسب  هقیقح  نوکیف  هسفن 
اهـضعب ناک  نإ  اهنم و  دـشأ  وه  ام  اهقوف  نأ  ینعمب  هدـشلا  هیهانتم  راونأ  هاوس  ام  و  هدـشلا - یهانتم  ریغ  راونألا  رون  یلاعت  بجاولا  و 

نم ولخت  دوجولا ال  ثیح  نم  اضیأ  اهنإف  هفیثکلا  ماسجألا  یتح  هرون  تاعمل  نم  لکلا  دـح و  دـنع  اهراثآ  فقی  هیلقعلا ال  راونـألاک 
یلع ماسجألا  هب  رهظی  يذلا  اذه  هب  دیرأ  نإ  قارشإلا و  همکحل  انحرش  یف  هانیب  امک  تاناکمإلا  مادعألا و  تاملظب  بوشم  هنکل  رون 

.هسوسحملا تایفیکلا  نم  ضرع  هنأ  معز  نم  مهنمف  هتقیقح  یف  اوفلتخاف  راصبألا 

ینامسج رهوج  هنأ  معز  نم  مهنم  و 

نم هعفد  عـقی  لـب  هلاحتـسالاب  هداـملا و  لاـعفناب  لـصحت  یتـلا  ضارعـألا  نم  سیل  هنأ  ملعی  نأ  ضرع  هنأ  يری  نم  یلع  یغبنی  نکل 
ماسجألا نم  سیل  هنأ  نعذی  نأ  مسج  هنأ  معزی  نم  یلع  یغبنی  اذک  هتاذـب و  امإ  رین و  هلباقمب  امإ  هایإ  لباق  لحم  یف  ضایفلا  إدـبملا 

تاـیفیکلا نع  اـیلاخ  نوـکی  هتیمـسج  ریدـقت  یلع  وـهف  بیرغ  لـعاف  ریثأـت  نع  اـهب  لـعفنت  هیدادعتـسا  هوـق  یلع  هلمتـشملا  هیداـملا 
تالاعفنالا کلتل  هیضتقملا  هیلعفلا  تایفیکلا  نع  اذک  اهلاثمأ و  هبالصلا و  نیللا و  هفخلا و  لقثلا و  هسوبیلا و  هبوطرلاک و  هیلاعفنالا -

لب ال اهلاثمأ  دومجلا و  هفاثکلا و  لقثلل و  هبجوملا  هدوربلاک  اههباش و  اـم  عمجلا و  قیرفتلل و  قوف و  یلإ  هکرحلل  هبجوملا  هرارحلاـک 
لعفنت راغـص  ماسجأ  رونلا  نأ  مهنیب  رهتـشا  مسج  هنأ  نیمعازلا  نکل  لاقتنا  هلاحتـسا و  الب  هعفد  هنئاکلا  ماـسجألا  نم  نوکی  نأ  دـب و 

اهنع اهؤازجأ  لصفنی  هرانإلا ال  همئاد  هیبکوک  مارجأ  هئیضملا  تارینلا  رثکأ  نأل  عنتمم  کلذ  یـضتسملاب ء و  لصتی  یـضملا ء و  نع 
لدبلا داریإ  عم  لیلحتلا  همئاد  اهنوک  وأ  اهئازجأ - رادقم  وأ  اهرادقم  مامت  نع  اهعضاوم  ولخ  صاقتنالا و  لوبذلا و  اهمزلی  الإ  امئاد و 

یف رکذ  يذـلا  امأ  تایکلفلا و  نم  لاحم  کلذ  هدـساف و  هنئاک  هیئاذـغ  هلیحتـسم  اماسجأ  اهماسجأ  نوکیف  اـهمرج  نع  لـلحتی  اـمع 
هوجوف اماسجأ  هرصبملا  راونألا  نوکب  نیلئاقلا  بهذم  لاطبإل  نفلا  بتک 
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عقی رونلا  نکل  تاهجلا  رئاس  نود  هدـحاو  ههج  یلإ  هیعیبطلا  هکرحلا  هیعیبط و  هکرح  تناکل  اکرحتم  امـسج  رونلا  ناک  ول  هنأ  لوألا 
.هل تناک  ههج  لک  یف  مسجلا  یلع 

یف تیقب  لهف  تیقب  نإف  یقبی  وأ ال  یقبی  نأ  امإ  هینارونلا  ءازجـألا  کـلتف  هعفد  اهانددـس  مث  هوکلا  نم  لـخد  اذإ  رونلا  نأ  یناـثلا  و 
.جرخی وأ  تیبلا 

وأ تاذـلاب  هیلع  اقباس  نوکی  نأ  دـب  الف  اهعاطقنا  ببـس  ناک  دـسلا  نأل  لاحم  وهف  اهدادـسنا  لبق  هوکلا  نع  تجرخ  اـهنإ  لـیق  نإـف 
للخت نوکی  نأ  مزلیف  قبی  مل  نإ  کلذک و  سیل  دـسلا و  لبق  ناک  امک  ارینتـسم  تیبلا  نوکی  نأ  مزلیف  تیبلا  یف  تیقب  نإ  نامزلاب و 

.داسفلا مولعم  وه  امهدحأ و  مادعنا  بجوی  نیمسج  نیب  مسج 

ریاغم هیرونلا  نم  موهفملا  نأل  لطاب  لوألا  اهل و  اریاغم  نوکی  نأ  امإ  اماسجأ و  اهنوک  نیع  نوکی  نأ  اـمإ  اراونأ  اـهنوک  نأ  ثلاـثلا  و 
نع لصفنت  هیفیکلا  کلتل  هلماح  ماسجأ  اهنإ  لیق  نأ  امإ  ملظم و  رون  لقعی  ـال  ملظم و  مسج  لـقعی  کلذـل  هیمـسجلا و  نم  موهفملل 

تناک هسوسحم  نکت  مل  نإف  هسوسحم  ریغ  وأ  هسوسحم  امإ  ماسجألا  کلت  نأل  لطاب  اضیأ  اذـهف  یـضتسملاب ء  لـصتت  یـضملا ء و 
.اراهظإ دادزا  هوق  دادزا  املک  ءوضلا  نإف  سکعلاب  رمألا  نکل  ارتس  تدادزا  اعامتجا  تدادزا  املک  اهنأ  بجی  اهءارو و  امل  هرتاس 

یلإ عبارلا  کلفلا  نم  ءازجألا  کلت  لقتنی  نأ  دـیعبلا  نم  هعفد و  هلک  ضرألا  هجو  رینتـسی  قفـألا  نم  تعلط  اذإ  سمـشلا  نأ  عبارلا  و 
.عنتمم كالفألا  یلع  قرخلا  امیس و  ال  هفیطللا - هظحللا  کلت  یف  ضرألا  هجو 

.قارشإلا همکح  یلع  انبتک  امیف  هانیب  امک  فعضلا  هیاغ  یف  هوجولا  هذه  لوقأ و 

.هکرح الب  هعفد  دجوی  امم  لب  هکرحلاب  هثودح  نوک  اکرحتم و ال  هنوک  مزلتسی  امسج ال  رونلا  نوک  نألف  لوألا  هجولا  امأ 

نع عناملا  باجحلا  مدـع  طارتشا  عم  هایإ  لعاجلا  لعافلاب  نوکی  امنإ  هدام  الب  لوعجملا  مایق  نإ  لوقی  نأ  لئاقلف  یناثلا  هجولا  اـمأ  و 
اذکف هداملا  هکرشب  نکی  مل  هدوجو  نأل  هنع  هیقاب  هدام  الب  ضافملا  مدعنیف  هضافإلا  عقی  مل  عناملا  أرط  اذإف  هضافإلا 
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امهیف رـسلا  ارهوج و  وأ  اضرع  هنوک  نیب  کلذ  یف  قرف  هعفد و ال  تیبلا  نع  عاعـشلا  مدـعنی  هضافإلا  نع  بابلا  دادـسنا  دـنعف  همدـع 
کلذـل ال تایلاعفنالا و  ضارعألا  رهاوجلا و  رئاسک  یلویهلا  هکرـش  و  هداملا - لاعفنا  ههج  نم  هلوصح  سیل  اقلطم  رونلا  نأ  اـعیمج 

.هلاحتسا بیقع  نامز و  دعب  الإ  یلعافلا  هئدبم  نیب  اهنیب و  باجح  ضرف  ول  هعفد - اهنم  یش ء  مدعنی 

ریغ هموهفم  نإـف  دوجولا  سفنک  دوجولا  یف  هینیعلا  داـحتالا و  یفاـنت  ـال  موهفملا  یف  هریاـغملا  نأ  هباوجف  اـثلاث  هورکذ  يذـلا  اـمأ  و 
ضقتنال الإ  هتقیقح و  یشلا ء و  موهفم  نیب  هابتشالا  باب  نم  هطلاغم  هورکذ  امف  هتیمـسج - نیح  مسجلا  دوجو  نکل  مسجلا و  موهفم 

لقعی مودـعم و ال  مسج  لقعی  کلذـل  و  هیمـسجلا - نم  موهفملا  ریغ  هیدوجوملا  نم  موهفملا  لاقی  نأب  هیف  هنایرجل  دوجولاب  لیلدـلا 
.مودعم دوجو 

نم هدـحاو  اتاذ  نایعألا  یف  نوکت  دـق  هفلتخملا  تاموهفملا  نکل  مسجلا  موهفم  ریغ  دوجولا  رونلا و  موهفم  نأ  اعیمج  امهیف  لحلا  و 
هیمسجلا هیرهوجلا و  درجم  یلع  هفاسملل ال  عطقلا  لاصفنالا و  یلع  اضیأ  هانبم  نألف  اعبار - روکذملا  امأ  اهدوجو و  یف  ددعت  ریغ 

هماسقأ رونلا و  هقیقح  یف  ( 3  ) لصف

هیفیک ال هنأـب  وأ  فافـش  هنإ  ثیح  نم  فافـشلل  لوأ  لاـمک  یه  هیفیک  هنأـب  هفیرعت  تاـسوسحملا و  رئاـسک  فیرعتلا  نع  ینغ  رونلا 
هنأب نوفرتعملا  هصاوخ و  ضعب  یلع  هیبنتلا  هب  دارملا  نأک  یفخأ و  وه  امب  فیرعت  رخآ - یـشب ء  راـصبإلا  یلع  اـهب  راـصبإلا  فقوتی 

.اوفلتخا هیفیک 

هملظلا و وه  قـلطملا  ءاـفخلا  ءوـضلا و  وـه  قـلطملا  روـهظلا  نإ  اولاـق  (1) و  طقف نوـللا  روـهظ  نع  هراـبع  هنأ  یلإ  بهذ  نـم  مـهنمف 
بتارمب هبتارم  فلتخی  لظلا و  امهنیب  طسوتملا 

هولج مهفاف ، ءوضلا  راکنإل  لوقلا  اذه  نوللا و  راکنإل  ناک  لوألا  لصفلا  یف  يذلا  قباسلا  لوقلا  نأ  ملعا  - 1
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اقیرب كانه  نأ  نظ  لوألا و  نم  اروهظ  رثکأ  وه  ام  دـهاش  مث  ءافخلا  بتارم  نم  هبترم  سحلا  فلأ  اذإف  نیفرطلا  نع  دـعبلا  برقلا و 
راهنلا نود  ملظملا  لیللاب  تاعماللا  ضعب  روهظ  نأ  هیلع  لیلدـلا  سحلا و  فعـض  ببـسب  کلذ  لب  کلذـک  رمـألا  سیل  اعاعـش و  و 

.هملظلا یف  سحلا  فعضل 

یلإ هناعمل  هبسن  رمقلا و  ناعمل  یلإ  جارسلا  ناعمل  هبسن  اذک  اهاری و  مل  جارسلا  رونب  رصبلا  يوق  اذإ  کلذل  هدئاز و  هیفیک  اهنأ  معزف 
فعض نم  انرکذ  ام  هیف  ببـسلا  سمـشلا و  روهظ  دنع  لوزی  وه  رمقلا و  روهظ  دنع  لوزی  جارـسلا  ناعمل  نإ  ثیح  نم  سمـشلا  رون 

هئافخل اهنول ال  یفخی  ذئنیحف  رـصبلا  رهبی  کلذ  اهنولل و  ماتلا  روهظلا  الإ  سیل  سمـشلا  ءوض  لاق  یتح  غلاب  نم  ءالؤه  نم  سحلا و 
مرج الف  ناولألا  کلت  روهظ  هرهبی  لیللا  یف  هفعـضل  سحلا  نوکل  اهناولأب  سحن  عماوللا و ال  ناعملب  لیللاب  سحن  انأ  اـمک  هسفن  یف 

.اهب سحی  ال 

.مهبهذم نایب  اذه  اهب  سحی  مرج  الف  ناولألا  کلت  روهظل  ابولغم  رصی  مل  سمشلا  رونب  راهنلا  یف  يوق  اذإ  مث 

.روهظلا سفن  وأ  نوللا  یلع  هدئاز  هیفیک  رونلا  نأ  یف  فالخلا  لحم  قیقحت  نم  الوأ  دب  لوقأ ال 

ایلقع ارمأ  ءوضلا  ناکل  الإ  لطاب و  یناثلا  هبسنلا و  هذه  درجم  وأ  روهظلا  هب  دیری  نأ  امإ  ولخی  وهف ال  روهظلا  سفن  هنأب  لاق  نم  لوقنف 
لطبی یتح  هنم  دیدشلاب  ررضتی  ءوضلا و  نع  لعفنی  امم  يرـصبلا  سحلا  نکل  الـصأ  اسوسحم  نکی  ملف  فاضملا  هلوقم  تحت  اعقاو 

هنأ یف  مالکلا  یقب  نکل  ایدوجو  ارمأ  نوکیف  روهظلا  بجوی  امع  هرابع  ءوضلا  نأ  تبثف  ریثأتلا  اذـه  لـثم  رثؤی  ـال  هینهذـلا  رومـألا  و 
رقتسا یتح  كانه  ترکذ  یتلا  هوجولل  انتامواقم  دنع  نییقارـشإلا  طباوض  یلع  انقیلاعت  یف  کلذ  یف  انملکت  دق  هریغ و  وأ  نوللا  نیع 

امأ ملاعلا و  اذه  ریغ  یف  سفنلا  دنع  رضاحلا  رصبملا  رهوجلا  دوجو  وحن  نع  هرابع  سوسحم  وه  امب  سوسحملا  رونلا  نأ  یلع  يأرلا 
دوجو یلع  هدوجو  دیزی  الف  هئازإب  جراخلا  یف  يذلا 
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هفـص وأ  نوللا  امإ  وهف  رمأ  ددجت  یلإ  هراشإ  نوللا  روهظ  نأ  لوألا  هحودـقم - هوجوف  امهتریاغم  یلع  لالدتـسالا  عقو  يذـلا  نوللا و 
نوکی نأ ال  یـضتقی  لوألا  و  ددـجتملا - نوللا  وأ  نوللا  ددـجت  نع  هرابع  لعجی  نأ  امإ  رونلا  نأل  لطاب  لوـألا  هیبسن و  ریغ  وأ  هیبسن 

اولعج نإ  ینعم و  نوللا  روهظ  وه  ءوضلا  مهلوقل  یقبی  ـالف  نوـللا  سفن  ءوـضلا  نوـک  بجوـی  یناـثلا  هددـجت و  نآ  یف  ـالإ  ارینتـسم 
اذهف هیبسن  لاح  ددجت  روهظلا  کلذ  نأ  اومعز  نإ  یظفل و  عازن  کلذف  روهظلاب  هومس  نوللا و  تاذ  یلع  هدئاز  هیتوبث  هیفیک  ءوضلا 

.هیبسنلا هلاحلاب  هریسفت  نکمی  الف  یبسن  ریغ  رمأ  ءوضلا  نأل  لطاب 

هضعبل ادض  ءوضلا  ضعب  نوکی  نأ  مزل  هتاذ  نیع  امهنم  لک  ءوض  ناک  ولف  داوسلا  اذک  اقرشم و  ائیضم  نوکی  دق  ضایبلا  نأ  یناثلا  و 
.هملظلا ءوضلا  دض  نأل  لاحم  وه  و 

ءاملاک و نوللا  نودب  دجوی  ءوضلا  اذک  ناولألا و  رئاس  اذک  ائیـضم و  نوکی  يذـلا ال  داوسلاک  ءوضلا  نودـب  دـجوی  نوللا  نأ  ثلاثلا 
.رخآلا نودب  امهنم  لک  دوجول  ناریاغتم  امهف  ءوضلا  امهیلع  عقو  اذإ  رولبلا 

هنم سکعنی  هراـت  رخآ و  مسج  یلإ  هنم  ءوضلا  سکعنی  هراـتف  هلباـقم  یلإ  هنم  سکعنا  اذإ  یـضملا ء  ـالثم  رمحـألا  مسجلا  نأ  عبارلا 
.اجذاس اناعمل  هریغل  دیفی  نأ  لاحتسال  نوللا  روهظ  درجم  ءوضلا  ناک  ولف  هیلإ  سکعنملا  رمحی  یتح  ایوق  اذإ  اعم  نوللا  ءوضلا و 

.لباقلا کلذ  یف  نوللا  راهظإ  نع  هرابع  قیربلا  اذه  لیق  نإف 

.هسفن نول  هاطعأ  هلطبأ و  هیلإ و  سکعنملا  ءوض  یفخأ  هؤوض  هنم  سکعنملا  مسجلا  نول  دتشا  اذإ  اذ  املف  لوقنف 

هوقلا یلإ  فاضی  بسنی و  نأ  اهنأش  نم  هیقیقح  هفـص  وه  هدوجو و  نع  هرابع  نوللا  روهظ  نأـب  حودـقم  وهف  لوـألا  هجولا  اـمأ  لوقأ 
.ددجتلا هل  عقی  رابتعالا  اذهب  هکردملا و 

دحاو یـش ء  لک  یف  دوجولا  هیهاملا و  نأ  اـمک  راـبتعالاب  ناریاـغتم  اـمهنکل  معن و  اـنلق  نوللا  سفن  ءوضلا  نوکی  نأ  بجوی  هلوق  و 
دوجولا کلذ  مدـع  نع  هرابع  هملظلا  ماسجألا و  ضعبل  ضراع  صاخ  دوجو  یلإ  هانعم  عجری  ءوضلا  نإـف  راـبتعالاب  ریاـغتم  تاذـلاب 

هیلکلاب و
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هفلتخم و ءاحنأ  یلع  همدع  لماح  يرونلا و  دوجولا  اذـه  لماح  نیب  عقی  جازتما  نع  هرابع  نوللا  هلمجلا و  یف  همدـع  نع  هرابع  لظلا 
ینعم حص  اذـه  یلعف  راونألا  بیکارت  بتارم  یلع  هدـئاز  ریغ  ناولألا  نوک  لاطبإ  یلع  هدروملا  هلدألا  فعـض  یلإ  هراشإلا  ترم  دـق 

جازتما و ال هیف  ربتعی  ذإ ال  فلتخی  رون ال  وه  اـمب  رونلا  نـأل  نوللا  ریغ  هنإ  دـحأ  لاـق  ول  اـضیأ  حـص  نوللا و  روهظ  وه  ءوضلا  مهلوق 
.هفلتخم ناولألا  هملظ و  وأ  مدع  عم  بوش 

افعـض و هدش و  هفلتخم  راونألا  بتارم  نأ  الإ  رونلا - ریغ  نکی  مل  نإ  ناولألا و  نأب  اندـهم و  امب  عفدـنم  اضیأ  وهف  یناثلا  هجولا  امأ  و 
اهناکمإ و رونلا و  نم  دادعأ  نیب  عقت  هریثک  تاجیزمت  تابیکرت و  بسحب  يرخأ  هوجوب  فلتخی  دق  فعضلا  هدشلاب و  فالتخالا  عم 
اهفعـض و اهتوق و  اهتیلعف و  اهناکمإ و  رونلا و  هکلم  مدـع  ینعأ  هملظلا  نم  دادـعأ  اهـضراع و  اهلـصأ و  اهفعـض و  اهتوق و  اـهتیلعف و 
مادعألا و تادوجولا و  نیب  بیکرتلا  ماسقنالا و  عبنم  هداملا  اهب و  هقلعتم  وأ  رثکألا  یف  هیدام  رومأ  ناولألا  هذـه  نإف  اهعرف  اهلـصأ و 

یلع اهلاحم  یف  ماسقألا  کلت  عقیف  اهارن  یتلا  ناولألا  هذه  هملظلاب  رونلا  تابیکرت  بورـض  نم  لصحی  نأ  بجعب  سیلف  تاناکمإلا -
نأ امک  نول  لک  نیع  ءوض  لک  نأب  لقی  مل  نوللا  نیع  ءوضلا  نأب  لاق  نم  رینملا و  هلباـقمب  رخآ  رون  اـهیلع  عقی  مث  روکذـملا  هجولا 

دوجو داضت  دوجو و ال  یلع  دوجو  أرطی  ـال  نأ  همزلیل  هیهاـم  لـک  نیع  دوجو  لـک  نأـب  لـقی  مل  هیهاـملا  نیع  دوجولا  نأـب  لاـق  نم 
ماکحألا هفلاختم  تادوجوملا  نأ  امک  راونأ  یه  امب  ناولأ ال  یه  امب  نکل  هداضتم  رومأ  اهـضعب  ماکحألا و  هفلاختم  ناولألاف  دوجول 

دحاو ال نوللا  رونلا و  کلذک  دحاو و  هیهاملا  دوجولا و  نأ  عم  تادوجوم  یه  امب  تایهام ال  یه  امب  نکل  هداضتم  ءایشأ  اهـضعب  و 
.یکذ بلق  عم  انمالک  عبتت  نم  یلع  کلذ  یفخی 

فعـضل نوکی  دـق  نوللا  روهظ  مدـع  نإف  هیور  لامعإ  یندأب  عبارلا  هجولا  اذـک  هاـنیب و  اـمب  لهـس  هعفد  لـیبسف  ثلاـثلا  هجولا  اـمأ  و 
طقف و هؤوض  نوکی  دـق  نولملا  یـضملا ء  سکع  نم  لباقملا  یلع  عقاولاـف  ناـعمللا  هدـشل  نوکی  دـق  یـش ء و  یلع  عقاولا  ناـعمللا 

کلذ
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نأ یلع  هیلإ  سکعنملا  دادعتسا  هوق  امهتوقل و  امهالک  نوکی  دق  لباقملا و  لباقلا  دادعتـسا  روصق  وأ  نوللا  ءوضلا و   (1) روصق دنع 
لجـأل ناـک  اـمبر  هنول  نود  هؤوـض  رخآ  مسج  یلإ  یـضملا ء  مسجلا  نم  سکعنملا  نوـک  لـیوط و  سوـکعلا  ثحاـبم  یف  مـالکلا 
هبـسن یلع  هطـسوتب  رخآ  رین  نم  لصح  ام  الإ  سیل  هلباقم  یلإ  هنم  سکعنملا  نکل  ءوض  نول و  اذ  نوکی  دـق  لیقـصلا  نإف  هتلاـقص -

نم طقف  ءوضلا  الإ  سیل  لباقملا  کلذ  یف  سکعنملاـف  هیف  نارقتـسی  ناذـللا  ءوضلا  نوللا و  ـال  اـمهیلإ  هل  اـمهنیب  هصوصخم  هیعـضو 
اضیأ امهدحأ  نم  وأ  امهنم  هیاکح  هیف  عقیف  الیقص  امسج  اضیأ  هیلإ  سکعنملا  نوکی  نأ  الإ  هنم  سکعنملا  نم  رینلا ال  کلذ 

ءوضلا لوصح  دنع  لعفلاب  ثدحت  امنإ  ناولألا  نأ  یف  هملظلا و  لظلا و  قیربلا و  عاعشلا و  رونلا و  ءوضلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

اذخآ ارون  یمسی  رمقلاک و  ضرعف  الإ  ءایض و  یمـسی  سمـشلل  امک  هلباقم  نم  هیلع  ضیفی  نأب  هتاذ ال  نم  ناک  نإ  یـضملا ء  ءوض 
مسجلا و نول  رتسی  هب  يذـلا  رونلا  وه  ناعمللا  رون و  اذ  ءایـض و  تاذ  يأ  ًارُون  َرَمَْقلا  ًءایِـض َو  َسْمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  یلاعت  هلوق  نم 

یضملا هلباقم  نم  لصاحلا  یضرعلا  یمسی  امبر  اقیرب و  یمسی  هآرملل  امک  یناثلا  اعاعش و  یمسی  لوألا  یـضرع و  یتاذ و  اضیأ  وه 
سمـشلا عولط  لبق  ضرألا  هجو  ءوضک  هریغل  یـضملا ء  هلباقم  نم  ناک  نإ  و  لوألا - ءوضلا  ضرألا  هجو  رون  رمقلا و  رونک  هتاذل  ء 

نیب هنیب و  طـئاسولا  فـالتخا  یلع  اذـکه  ثلاـثلا و  یناـثلا و  ءوضلا  وهف  سمـشلل  لـباقملا  ءاوهلا  هلباـقم  نم  تیبلا  لـخاد  ءوضک  و 
یمـسیف مدعنی  هیلکلاب و  ءوضلا  یهتنی  نأ  یلإ  هبترمب - ءوضلا  یلع  لظلا  مدقتی  اذکه  ایناث و  الوأ و  الظ  یمـسی  تاذلاب و  یـضملا ء 
مـسجلا نم  هیفیک  نوکی  نأ ال  بجوف  ائیـش  كردن  هملظلا ال  یف  اهانحتف  امک  انلاح  ناک  نیعلا  انـضمغأ  اذإ  انأل  یمدـع  وه  هملظ و 

ولخ انردق  ول  انأل  ملظملا و 

لیعامسإ لمأتف ، نوللا  روهظ  مدع  بجوی  وه  لباقملا و  یلع  عقاولا  ناعمللا  فعض  بجوی  روصقلا  نأ  ینعی  - 1
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نکی مل  کلذـک  ناک  یتم  هملظلا و  هذـه  الإ  هلاح  نکی  مل  هیناکمإ  هوق  هفاضإ  يرخأ و ال  هفـص  فایـضنا  ریغ  نم  رونلا  نع  مسجلا 
.(1) اضحم ایبلس  لب  ایدوجو  ارمأ 

امإ وهف  هملظلا  یف  اهارن  انأ ال  هیلع  لیلدـلا  و  هعابتأ - خیـشلا و  دـنع  هملظم  اهنوک  لاـح  یف  لـعفلاب  هدوجوم  ریغ  ناولـألا  نأ  ملعا  و 
ملظم راغ  یف  تنک  اذإ  امک  هیؤرلا  نم  عنام  ریغ  هسفن  ءاوهلا  هیمدع و  هملظلا  نإف  لطاب  یناثلا  راصبإلا و  نع  قئاع  دوجول  وأ  اهمدـعل 

دیدرتلا اذه  لاقی  امبر  کنیب و  هنیب و  فقاولا  ءاوهلا  کعنمی  هتیأر و ال  ارینتـسم  یئرملا  راص  اذإف  هفـصلا  کلت  یلع  هلک  ءاوه  هیف  و 
.هیؤرلا طرش  مدع  وه  رخآ و  قش  لامتحال  رصاح  ریغ 

یف نکی  مل  الإ  اکردم و  نوکی  نأ  بجی  حیحـصلا  سحلا  دوجو  دـنعف  هرـصبملا  تایفیکلا  نم  هسفن  یف  ناک  اذإ  نوللا  نأب  عفدـی  و 
.ایئرم هسفن 

اذـه وه  ءوضلا  دوجو  یلع  فوقوملا  لعلف  ایئرم - نوکی  نأ  حـصی  هنإ  هل  هسفن و  یف  هیهام  هل  نوللا  نأ  کـش  ـال  لوقی  نأ  لـئاقل  و 
.مکحلا

نأ زوجی  ملف ال  يری  نأ  حـصی  ثیحب  هنوک  نوللا و  کلذ  دوجو  نیعم و  نول  هل  نوکی  نأ  دادعتـسا  ثالث  بتارم  مسجلل  هلمجلاب  و 
.نوللا دوجو  لصأ  ثلاثلا ال  مکحلا  اذه  ءوضلا  دوجو  یلع  فقوتملا  نوکی 

نکی مل  ءوضلا  بتارم  نم  ناـک  نإـف  هریغ  وأ  ءوضلا  نیع  نوللا  نوک  هلأـسم  یلع  هعرفتم  هلأـسملا  هذـه  لـعجی  نأ  یلوـألا  لوـقأ و 
.راصبإلا طرش  نادقفل  اهارن  هلاحلا و ال  کلت  یف  ادوجوم  نوکی  نأ  نکمأ  هریغ  ناک  نإ  هملظلا و  هلاح  ادوجوم 

- بینذت

لیللاب و عملت  یتلا  ءایشألاک  ماسجألا  ضعب  هیؤر  طئارش  نم  هملظلا  نأ  نظی  امبر 

روکذملا وه  امک  هکلملا  مدعلا و  لباقت  باجیإلا ال  بلـسلا و  لباقت  ءوضلا  عم  هملظلا  لباقت  نأ  یلع  هرهاظب  رعـشی  مالکلا  اذـه  - 1
لیعامسإ رصبتف ، هریغ  مالک  یف 
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یف یئارلا  ناک  ءاوس  یئرم  یضملا ء  نأل  کلذ  هرـصبم و  عماوللا  دوجول  اطرـش  هملظلا  نوکی  نأ  نکمی  لاق ال  کلذ و  خیـشلا  یفن 
یتم اهنأل  هملظلا  یف  اهارن  نأ  اننکمی  امنإف ال  سمـشلا  امأ  هملظلا و  یف  وأ  ءوضلا  یف  تناک  ءاوس  اهارن  راـنلاک  ءوضلا  یف  وأ  هملظلا 

لعفنا اذإ  اهئوض و  یلع  بلاغ  سمـشلا  ءوض  نأل  راهنلا  نود  هملظلا  یف  يرت  اـمنإف  عماوللا  بکاوکلا و  اـمأ  هملظلا و  قبت  مل  تعلط 
.يرت مرج  الف  اهئوض  یلع  بلاغ  ءوض  كانه  سیلف  لیللا  یف  امأ  فیعضلا و  نع  لعفنی  مرج ال  يوقلا ال  ءوضلا  نع  سحلا 

بابلا اذه  طئارش  نم  تسیل  هملظلا  نأ  رهظف  رکذ  امل  لب  هملظلا  یلع  کلذ  فقوتل  سیل  هیئرم  ریغ  اهتروریصف  هلمجلاب  و 

لوصف هیف  هعومسملا و  تایفیکلا  یف  عبارلا  بابلا 

توصلا ثودح  هلع  یف  ( 1  ) لصف

نیرمألا الک  نم  لصحیف  سابرکلا  علق  هراقنلا و  عرقک  فینع  قیرفت  وأ  فینع  ساسمإ  جومتلا  ببس  ءاوهلا و   (1) جومت هبیرقلا  هتلع 
داـقنی نأ  ءاوهلا  نم  دـعابتملا  مزلیف  دـیدش  فنعب  نیبناـجلا  یلإ  علاـقلا  نم  هطاـسبنا  وأ  عراـقلا - نم  ءاوهلا  بـالقنا  ههج  نم  جوـمت 
ءاوهلا یلإ  کلذ  یهتنی  نأ  یلإ  نوکس  لبق  نوکس  عم  مادصنا  دعب  مادصنا  ثدحی  اذکه  براقتملا و  یف  نیعقاولا  جوملا  لکشلل و 

ضعب هنظ  امک  جومتلا  سفن  توصلا  سیل  خامصلا و  دنع  يذلا 

امم هلأسملا  نظلا و  الإ  دیفی  نارودلا ال  مامإلا - لاق  امدع 97 و  ادوجو و  هعم  ارئاد  هنوکل  توصلل  ابیرق  اببس  جومتلا  لعج  امنإ  و  - 1
هجو یلع  ءاوهلا  جومتل  ـالولعم  توصلا  نوـکب  مزجلا  دـیفی  يوـقلا  سدـحلا  عـم  تاـیئزجلا  ءارقتـسا  نأـب  بیجأ  نیقیلا و  هیف  بلطی 

لیعامسإ ربدتف ، صوصخم 
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هدسف و خامـصلا  نع  برـض  امبر  هنم  دیدشلا  نأل  سمللاب  سوسحم  جومتلا  نإف  نورخآ  همعز  امک  عرقلا  علقلا و  سفن  سانلا و ال 
علقلا و توصب و ال  جومتلا  سیلف  رصبلا  وأ  سمللاب  سحی  تاوصألا  نم  یـش ء  نوللا و ال  طسوتب  رـصبلاب  ناسوسحم  عرقلا  علقلا و 

هثالثلا رومألا  نوکی  ام  دـنع  توصلا  ملعی  دـق  اـتوص و  هنوک  لـهجی  عرق و  وأ  علق  وأ  جومت  هنأ  هنم  ملعی  دـق  یـشلا ء  اـضیأ  عرقلا و 
توصلا ریغ  یهف  هلوهجم 

جراخلا یف  توصلا  دوجو  تابثإ  یف  ( 2  ) لصف

انأب کلذ  یلع  اولدتسا  جومتملا و  ءاوهلا  هسمالم  نم  سحلا  یف  ثدحی  امنإ  لب  جراخلا  یف  هل  دوجو  توصلا ال  نإ  لوقی  نأ  دحأل 
نأ ال بجی  ناکف  خامـصلا  دنع  يذلا  جومتملا  یف  یقبی  ههجلا ال  رثأ  نأ  مولعم  اضیأ و  هتهج  کلذ  عم  انکردأ  توصلا  انکردأ  امک 

نم وأ  نیمیلا  نم  هدورو  نیب  قرفلا  كردـی  نأ  ریغ  نم  سملت  ثیح  الإ  هب  رعـشی  هاقلت و ال  ام  سملت  دـیلا  نأ  امک  اهتاهج  كردـی 
بیرقلا نیب  اذک  تاهجلا و  نیب  زیمتلا  عقی  عمـسلاب  ناک  امل  تاهجلا و  نیب  زییمتلا  اهیلإ و ال  یهتنا  نیح  الإ  كردت  اهنأل ال  لامـشلا 

.خامصلا جراخ  ادوجوم  نوکیف  یه  ثیح  هیجراخلا  تاوصألا  كردن  انأ  انملع  تاوصألا  نم  دیعبلا  و 

رثألا نأل  دـیعبلا  بیرقلا و  نیب  زیمت  امنإ  ههجلا و  کلت  نم  هجوت  امنإ  خامـصلل  عراقلا  ءاوهلا  نأل  ههجلا  كردـن  امنإ  انأب  ضرتعا  و 
.فعضأ دیعبلا  نع  يوقأ و  بیرقلا  عرقلا  نع  ثداحلا 

ههجلاب و روعـش  هل  نمیألا و  نذإلا  یف  دادـسنال  رـسیألا  نذإلاب  عمـسی  عماـسلا و  نیمی  یلع  نوکی  دـق  توصلا  اذ  نأـب  لوـألا  عفد  و 
دعبلا یف  نییواستم  نیتوص  انعمـس  اذإ  انکل  فیعـضلا و  بیرقلا  يوقلا و  دـیعبلا  نیب  هقرفتلا  كردـن  انک  امل  الإ  لطاب و  هنأـب  یناـثلا 

.دعبلا برقلاب و  امهفالتخا  نظی  نأ  بجو  فعضلا  هوقلاب و  نیفلتخم 
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دنع دوجوملا  هکاردإ و  هلاح  كردملا  دنع  ادوجوم - ارمأ  نوکی  نأ  دـب و  سوسحملا ال  كردـملا و  نأب  قاب  لاکـشإلا  نکل  لوقأ 
یتفـص نکل  هعماسلا  دنع  نیدوجوم  اناک  نإ  (1) و  جومتلا لکـش  توصلا و  هئیه  و  هل - اقـصالم  نوکی  نإ  دـب و  ساحلا ال  رهوجلا 

.اهدنع نیتدوجوم  ریغ  دعبلا  برقلا و 

هب تقلعت  دـحاو  یـش ء  امهنأک  ثیحب  رواـجملا  ءاوهلاـک  هب  لـصتا  اـمب  اـهقلعت  بجوی  ندـبلاب  سفنلا  قلعت  نإ  لاـقی  نأ  قیقحتلا  و 
اهنیب داعبألا  ریداقم  تائیهلا و  نم  ساوحلا  نم  یشب ء  هکاردإ  سفنلل  نکمی  امم  یـش ء  هیف  ثدح  املکف  ضرعلاب  ول  اقلعت و  سفنلا 

هیلع وه  امک  هل  سفنلا  تکردأف  اهریغ  اهل و  یتلا  ههجلا  و 

فرحلا نینطلا و  ءادصلا و  ینعم  هتدح و  توصلا و  لقث  ببس  یف  ( 3  ) لصف

خفنملا نم  هبرق  ءاوهلا و  ذفنم  قیض  اهضعب و  یف  هفارحنا  هدش  هرصق و  ماسجألا و  ضعب  یف  هتـسالم  عورقملا و  هبالـص  هدحلا  ببس 
بابسألا و هذه  دادضأ  لقثلا  ببس  هیریزلا و  یه  هروصلا و  هذه  یلع  عمسلا  یلإ  يدأتی  هئیه - بابسألا  هذه  نع  ثدحیف  اهضعب  یف 

.سکعلاب اهتبسن و  یلع  تاببسملا  تداز  بابسألا  تداز  نإف  ناصقنلا  هدایزلل و  هلمتحم  امهاتلک  هیمبلا و  یه 

جومتملا ءاوهلا  هیف  ذـفنی  ثیحب ال  رادـج  وأ  لبجک  بیلـص  مسج  جومتلا  کلذ  مواق  جومت و  اذإ  ءاوهلا  نأل  هلوصحف  ءادـصلا  امأ  و 
نوکی فالخلا و  بناج  یلإ  فرصنی  دری و  لب 

یف لصح  اذإ  توصلا  نأل  خامـصلا  یلإ  هلماـح  لوصو  یلع  توصلا  عامـس  فقوتی  ـال  نأ  یـضتقی  قیقحتلا  نم  هرکذ  اـم  لوقأ  - 1
عمسلا هساحب  سفنلا  كردت  نأ  بجی  ضرعلاب  اقلعت  ول  ندبلاب و  لصتملا  ءاوهلاب  هقلعتم  سفنلا  صوصخملا و  جومتلا  ببسب  ءاوهلا 
نکمی امم  ءاوهلا  کلذ  یف  ثدـحأ  ام  ساوحلا  نم  یـشب ء  سفنلا  كاردـإل  فاـک  قلعتلا  اذـه  نوک  نأ  ضورفملا  نـأل  توصلا و 
لوصو دـعب  ـالإ  سفنلل  هکرد  نکمی  اـمم  سیل  توصلا  نإ  لاـقی  نأ  ـالإ  کلذـک  توصلا  و  ساوحلا - نم  یـشب ء  سفنلل  هکاردإ 

هر لیعامسإ  ربدتف ، خامصلا  یلإ  هلماح 
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وه توص  کلذ  نم  ثدـحی  ذـئنیحف  يرقهقلا - عجری  نأ  طئاحلا  یلإ  اهب  یمرملا  هرکلا  مزلی  امک  هتئیه  یلع  لوـألا و  لکـش  هلکش 
تـسطلا نیب  امیف  ثدحی  امک  انینط  یمـسی  نیفرطلا  یف  فارـصنالا  کلذ  بجوی  ام  دوجول  نیبناجلا  نم  کلذ  ررکت  اذإ  ءادـصلا و 

یف ازیمت  لـقثلا  هدـحلا و  یف  هلثاـمی  رخآ  توـص  نـع  زیمتی  اـهب  هـیفیک  توـصلل  ضرعی  دـقف  فرحلا  اـمأ  عراـقب و  هـفرط  عورقملا 
ضراـعلا و عوـمجم  ءاـملعلا و  نم  عـمج  هراـبع  یف  اهـضورعم  خیـشلا و  هراـبع  یف  فرحلا  یه  هضراـعلا  هـیفیکلا  کـلتف  عومـسملا 

.مهضعب هرابع  یف  ضورفملا 

عوضوملا یلإ  ضرعلا  هبـسنک  سنجلا ال  یلإ  لصفلا  هبـسنک  توصلا  لصأ  یلإ  هئیهلا  کـلت  هبـسن  نأ  ههجو  حیحـص  لـکلا  لوقأ و 
يأ لقثلا  هدحلاب و  هلثامملا  دیق  نکمی و  نأب  جراخلا  یف  یلقعلا ال  لیلحتلا  فرظ  یف  ضورعلا  امنإ  دـحاو و  دوجوب  نادوجوم  امهف 

نیفلتخم نانوکی  نیتوصلا  نکل  عومـسملا  یف  ازیمت  رخآ  توص  نع  توص  زیمت  دـیفی  امهنم  الک  نإف  امهنع  زارتحا  هیمبلا  هیریزلا و 
یف ازیمت  نوکی  اهب ال  زیمتلا  نإف  هریغ  بیطلا و  رـصقلا و  لوطلا و  لثم  نع  ازارتحا  عومـسملاب  زیمتلا  دیق  هرورـض و  لقثلا  هدـحلاب و 

.هحوحبلا هنغلا و  لثم  نع  ازارتحا  نوکی  نأ  هب  یلوألاف  رظن  تایفیکلا  نم  اهنوک  یف  نکل  هعومسمب  تسیل  اهنأل  عومسملا 

نود تاعومـسملا  نم  لقثلا  هدحلا و  نأ  یف  و  اعومـسم - زیمتلا  هب  ام  نوکی  نأ  یلع  عومـسملا  یف  ازیمت  انلوق  هلالد  یف  مالکلا  یقب 
.هحوحبلا هنغلا و 

سفن یف  زیمتلا  هب  لـصحی  نأ  لـب  اعومـسم  زیمتلا  هـب  اـم  نوـکی  نأ  سیل  عومـسملا  یف  زیمتلا  ینعم  نأ  قـحلا  ءاـملعلا و  ضعب  لاـق 
عومـسملا و داحتا  عم  فلتخت  دق  اهنإف  اهریغ  هحوحبلا و  هنغلا و  فالخب  فرحلاک  هداحتاب  دـحتی  هفالتخاب و  فلتخی  نأب  عومـسملا 

هحضاولا هیهاملل  حیضوت  دیزم  دوصقملا  لب  یفخألاب - فیرعت  تاسوسحملل  یتلا  هلاثمأ  فیرعتلا و  اذه  نأ  یف  ءافخ  سکعلاب و ال 
اهصاوخ یلع  هیبنت  لقعلا و  دنع 
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ینامز ینآ و  یلإ  توصم و  تماص و  یلإ  فورحلا  میسقت  یف  ( 4  ) لصف

نم هدـلوتم  هنکاس  تناـک  اذإ  ءاـیلا  واولا و  فلـألا و  هروصقملا و  هتوصملا  یمـسی  فورحلا و  یف  مهدـنع  دـعت  ثـالثلا  تاـکرحلا 
یف هامـسملا  یه  هدودـمملا و  هتوصملا  یمـسی  هرـسکلا  نم  ءایلا  همـضلا و  نم  واولا  و  هحتفلا - نم  فلألا  ینعأ  اهـسناجت  تاـکرح 

ناتکرحتملا ءایلا  واولا و  اهیف  جردنی  هتماص و  یمسی  هتوصملا  يوس  ام  تاکرحلل و  تادم  تناک  اهنأل  نیللا  دملا و  فورحب  هیبرعلا 
.هرسک ءایلا  لبق  همض و  واولا  لبق  نکی  مل  اذإ  ناتنکاسلا  وأ 

صاوخ نم  یه  ام  انهاه  نوکـسلا  هکرحلاب و  دارملا  سیل  یمـسالا و  كارتشالاب  هزمهلا  یلع  اهقالطإ  اتوصم و  ـالإ  فلـألا  تسیل  و 
هحتف و فلألا  یلإف  تادملا  يدحإ  جرخم  یلإ  هجرخم  هلامإ  نم  تماصلا  فرحلا  یف  هلـصاح  هیفیک  نع  هرابع  هکرحلا  لب  ماسجألا 

.توصملاب ءادتبالا  عانتما  یف  فالخ  هرسک و ال  ءایلا  یلإ  همض و  واولا  یلإ 

عابـشإ نم  هدلوتم  هدـم  نع  هرابع  هنوکل  هتاذـل  وأ  اضیأ  تماصلا  نکاسلاب  ءادـتبالا  عنتمی  یتح  هنوکـسب  کلذ  نأ  یف  فالخلا  امنإ 
ءادـتبالا ناکمإ  هسفن  نم  دـجی  سحلا  میلـس  لک  نأل  قحلا  وه  اذـه  كرحتم و  تماص  اهلبق  ثیح  ـالإ  روصتی  ـالف  اهـسناجت  هکرح 

ینامزف و ءافلاک  هدـیدمت  نکمأ  نإ  هنأل  ینامز  ینآ و  یلإ  رخآ  رابتعاب  فرحلا  مسقنی  برعلا و  هغل  یف  اضوفرم  ناک  نإ  نکاسلاب و 
.ینآف ءاطلاک  نکی  مل  نإ 

نیرمألا و لمتحی  هملکلا  طسو  یف  عقو  ام  طلغ و  یف  امک  هنامز  رخآ  یف  وأ  علط  یف  امک  سفنلا  لاسرإ  نامز  لوأ  یف  دجوی  امنإ  و 
امم ال امهوحن - ءاخلا و  ءاحلاک و  ینامزلا  هبـشی  اـم  ینـآلا  نم  طـخلل و  هطقنلاـک  هل  فرط  هنأ  ینعمب  نوکی  توصلا  ینـآلا  ضورع 

افرح نظیف  ضعبلا  نع  اهـضعب  نامز  رابتعاب  سحلا  رعـشی  هلثامتم و ال  دارفإ  اـهنم  دـحاوب  ظـفلتلا  دـنع  عمتجی  نکل  هدـیدمت  نکمی 
.ادحاو
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.ادودمم اعطقم  یمسی  دودمملا  توصلا  عم  اروصقم و  اعطقم  یمسی  روصقملا  توصملا  عم  تماصلا  فرحلا  نأ  ملعا  و 

.رسکلا وأ  مضلا  وأ  حتفلاب  لثم ل  لوألا 

عوطقملا هتلثاممل  عب  لق و  له و  لثم  هدعب  نکاس  تماص  عم  روصقم  عطقمب  دودمملا  عطقملا  لاقی  دـق  یل و  ول و  لثم ال و  یناثلا  و 
.نزولا یف  دودمملا 

عاونأ یهف  عونلاب  فالتخا  تاغللا  ضعب  یف  اهاوس  ام  برعلا و  هغل  یف  نیرـشع  هعـستلا و  فورحلا  نیب  عقاولا  فـالتخالا  نأ  ملعا  و 
وأ امومـضم  اکرحتم  وأ  انکاس  اهنوکب  فالتخالاکف  فینـصتلا  اـمأ  هصخـشم  وأ  هفنـصم  ضراوعب  اـهنم  لـک  دارفأ  فلتخی  هفلاـختم 

ظفلتی رخآ و  تقو  یف  وأ  نآلا  دیز  هب  ظفلتی  يذلا  ءابلا  اذه  نوککف  صیخشتلا  امأ  کلذ و  ریغ  هیف و  امغدم  وأ  امغدم  وأ  احوتفم -
هیعیبطلا مولعلاب  قیلأ  لئاسملا  هذه  داریإ  صوصخم و  عضو  صوصخم و  تقو  یف  ورمع  هب 

لوصف هیف  امهتیضرع و  تابثإ  یف  تامومشملا و  هقوذملا و  هیفیکلا  یف  سماخلا  بابلا 

موعط تاوذ  وأ  معطلا  همیدع  نوکت  نأ  امإ  ماسجألا  موعطلا  یف  ( 1  ) لصف

هنم للحتی  امم ال  امهلاثمأ  دـیدحلا و  ساحنلا و  نإف  طقف - اسح  همداع  امإ  هقیقح و  معطلا  مداع  امإ  وه  خیـسملا و  هفتلا  وه  لوـألا  و 
هل يذلا  امأ  يوق و  معط  هل  رهظی  راغـص  ءازجأ  هنم  لصفنی  هفیطلت  هیلیلحت و  یف  لیتحا  اذإ  نکل  هکردـیف و  ناسللا  یف  صوغی  یش ء 

هصوفعلا و هفتلا و  هوـالحلا و  هموسدـلا و  هرارملا و  هحـالملا و  هفارحلا و  ماـسقأ - هعـست  هدارفأ  یف  هلـصاحلا  موـعطلا  طـئاسبف  معط 
لعافلا هلدتعم و  وأ  هفیثک  وأ  لباقلا  مسجلا  فیطل  امإ  معطلا  اذ  نأل  کلذ  و  هضومحلا - ضبقلا و 
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تثدـح فیطللا  یف  لـعف  نإ  هرارملا و  تثدـح  فیثکلا  یف  لـعف  نإ  راـحلاف  اـمهنیب  هلدـتعم  هوق  وأ  هدورب  وأ  هرارح  اـمإ  هثـالثلا  یف 
لدـتعملا یف  هضومحلاف و  فیطللا  یف  هصوفعلاف و  فیثکلا  یف  لعف  نإ  درابلا  و  هحولملا - تثدـح  لدـتعملا  یف  لـعف  نإ  هفارحلا و 

مث موعطلا  نخـسأ  هفارحلاف  هفتلا - لدتعملا  یف  هوالحلا و  فیثکلا  یف  هموسدـلا و  تثدـح  فیطللا  یف  لعف  نإ  لدـتعملا  ضبقلاف و 
حلملا ثودـح  ببـس  نأل  هدراب  هبوطرب  روسکم  رم  هنأـک  حـلاملا  مث  رملا  نم  لـیلحتلا  یلع  يوقأ  فیرحلا  نـأل  هحولملا  مث  هرارملا 

.ترمأ ترثک  نإ  اهنإف  لادتعاب  هطلاخم  معطلا  هرم  جازملا  هسبای  هقرتحم  هیضرأ  ءازجأ  هتمیدع  وأ  معطلا  هلیلق  هیئام  هبوطر  هطلاخم 

مث ضباقلا  مث  دربأ  صفعلا  لوکأملا و  حلملا  نم  نخسأ  رملا  حلملا  قروبلا و  نأ  هنوخـسلا  یف  رملا  نود  حلاملا  نأ  یلع  لدی  امم  و 
تلام اهل  جضنملا  سمـشلا  ناخـسإب  الیلق  تلدتعا  اذإف  دیربتلا  هدیدش  هصوفع  اهیف  الوأ  هولحلا - هکاوفلا  نوکی  کلذـل  ضماحلا و 

ضباـقلا صفعلا و  هوـالحلا و  یلإ  لـقتنی  مث  هصوفعب  سیل  ریـسی  ضبق  اذ  نوـکی  کـلذ  نیب  اـمیف  مرـصحلا و  لـثم  هضوـمحلا  یلإ 
.اضیأ هنطاب  صفعلا  ناسللا و  رهاظ  ضبقی  ضباقلا  نکل  معطلا  یف  نابراقتم 

یف هفارحلا  هوالحلا و  عامتجاک  هعاشبلا و  یمسی  ضـضحلا و  یف  ضبقلا  هرارملا و  عامتجا  لثم  دحاو  مرج  یف  نامعط  بکرتی  دق  و 
هذه نوکی  نأ  هبشی  ءابدنهلا و  یف  هفتلا  هرارملا و  عامتجاک  ناجنذابلا و  یف  ضبقلا  هفارحلا و  هرارملا و  عامتجاک  خوبطملا و  لسعلا 
دحاو یسمللا  ریثأتلا  نم  هیمعطلا و  هیفیکلا  نم  بکرتیف  اضیأ  اسمل  اهضعب  ثدحت  اقوذ  ثدحت  ام  عم  اهنأ  ببـسب  نوکی  امنإ  موعطلا 

.زیمتم دحاو  معطک  کلذ  ریصیف  سحلا  یف  زیمتی  ال 

وه ناخسإ و  ریغ  نم  قیرفت  هبحصی  رخآ  هفارح و  هلمجلا  یمسی  ناخسإ و  قیرفت و  هبحصی  ام  فارطألا  نیب  هطـسوتملا  موعطلا  نمف 
دئازلا امأ  موعطلا و  ماکحأ  نم  همکحلاب  قیلی  ام  اذه  سایقلا  اذه  یلع  هصوفعلا و  وه  فیفجت و  فیثکت و  هبحصی  رخآ  هضومحلا و 

بطلا ملع  هیف  اهداریإب  قئاللاف  ردقلا  اذه  یلع 
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هثالث تاهج  نم  الإ  ءامسأ  اندنع  حئاورلا  عاونأل  سیل  همومشملا  حئاورلا  یف  ( 2  ) لصف

.نیجرسلا هحئار  ربنعلا و  هحئار  کسملا و  هحئارک  اهتاعوضوم  یلإ  هفاضإلا  ههج  اهدحأ 

.امهیف یلصف  ینعم  لیصحت  ریغ  نم  هنتنم  هبیط و  لاقی  امک  هفلاخملا  هقفاوملا و  ههج  نم  اهیناث  و 

موعطلل اهتنراقم  تدـیتعا  یتلا  حـیاورلا  ناـک  هضماـح - هحئار  هولح و  هحئار  لاـقیف  معطلل  اـهتلکاش  نم  مسا  اـهل  قتـشی  نأ  اـهثلاث  و 
.هریغ ءافشلاک و  موقلا  بتک  یف  رکذ  امل  اعبت  هسوسحملا  تایفیکلا  لاوحأ  یف  مالکلا  رخآ  اذهف  فرعی  اهیلإ و  بسنی 

هذـه یف  اـنل  هیناـسفنلا و  تاـیفیکلا  نع  ثحبلا  وـه  نفلا و  اذـهل  یناـثلا  مسقلا  یف  یتأیـسف  اـهب  ساـسحإلا  هیفیک  یف  مـالکلا  اـمأ  و 
هیروص هنونیک  اهل  نأ  تابثإ  اهریغل و  اهل و  رخآ  دوجو  قیقحت  هرکذ و  یلإ  دوعنـس  طمنلا  اذه  نم  عفرأ  مالک  هسوسحملا  تایفیکلا 

نع هقرافملا  دـنع  هیناسنإلا  سوفنلا  نطوم  و  داعملا - ملعب  انلاغتـشا  نیح  تالاحتـسالا  دادـضألا و  ملاع  ریغ  رخآ  ملاع  یف  هداـم  ـالب 
داسجألا هذه 

لوصف هیف  هوقاللا و  هوقلا و  فیکلل  یتلا  هعبرألا  ماسقألا  نم  یناثلا  مسقلا 

هثالث هیفیکلا  نم  مسقلا  اذه  عاونأ  هعاونأ  یف  ( 1  ) لصف

.هوقاللاب یمسی  نیللا و  هیضارمملاک و  لعفنی  نأ  یلع  دیدش  دادعتسا  لوألا 
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.هبالصلا هیحاحصملاک و  لعفنی  نأ ال  یلع  دیدش  دادعتسا  یناثلا  و 

هذه هیف  كرتشی  يذلا  لصحملا  ینعملا  امأ  هوقلاب  نایمـسی  نامـسقلا  ناذه  هیعراصملاک و  لعفی  نأ  یلع  دـیدش  دادعتـسا  ثلاثلا  و 
هنأ امهدحأ  نارمأ - رکذ  دقف  هثالثلا  هذهل  اسنج  فیکلا و  قلطمل  اعون  نوکی  یتح  اهل  یتاذـلا  كرتشملا  رمألا  مامت  نوکی  هثالثلا و 

.جراخ نم  یش ء  وحن  لماک  ینامسج  دادعتسا 

دادعتسالا نأل  لوألا  نم  یلوأ  یناثلا  هب و  حجرتم  هثودح  نأ  ینعمب  جراخ  رمأ  ثودح  متی  هب  يذلا  ینامـسجلا  أدبملا  هنأ  امهیناث  و 
هثالثلا ماسقألل  لوانتم  مسرلا  اذه  فیکلا و  نم  اعون  نوکی  فیکف  هل  دعتسم  دعتسم و  نیئیـش  نیب  الإ  لقعی  ذإ ال  فاضملا  باب  نم 

.اهب متی  امنإ  ثداحلا  ثودح  نأ  یف  ناکرتشی  لعفنملا  لعافلا و  نأل 

لعفلا یلع  هوقلا  همواقملا و  ثودح  اهب  حجرتی  همواقملل  هوقلا  اذک  لاعفنالا و  کلذ  ثودح  اهب  حـجرتی  لاعفنالا  یلع  هوقلا  نإ  مث 
.اهب هحجرتم  ثداوح  ثودحل  هینامسج  يدابم  اهنوک  یف  هکرتشملا  هثالثلا  ماسقألا  کلذک و 

هنأ یلع  روصتی  نأ  بجیف  هماـعلا  هیفیکلا  عاونأ  یه  یتلا  تاـیفیکلا  ساـنجأ  نم  رخـآلا  سنجلا  اـمأ  ساـیروقیطاق و  یف  خیـشلا  لاـق 
ناسنإ لک  نإف  زاوجلا  هوق  یلوـألا و ال  هداـملا  یف  یه  یتلا  هوقلا  ـال  تاـهجلا  نم  ههجب  جراـخ  رمأ  وحن  لـماک  ینامـسج  دادعتـسا 

الف ضیقنلا  یفرط  دحأ  ههج  نم  هرفاو  یعیبطلا - زاوجلا  مکحب  هوقلا  هذه  ریصی  یتح  دادعتـسالا  همتی  نکل  ضیرم  حیحـص و  هوقلاب 
هحصلا لوبق  یلع  ضرملا  لوبق  حجرتی  دق  نوکی  نأ  لب  ناک  فیک  طقف  هریغ  عرصی  نأ  وأ  ضرملا  لبقی  نأ  یـشلا ء  هوق  یف  نوکی 

حجرتملا هبالصلا  هیعارصنالا و  هئیهلا  هیعراصلا و  هئیهلا  هیضارمملا و  هیحاحصملا و  عرـصلا و  لوبق  یلع  عرـصلا  لوبق  ال  حجری - وأ 
.یهتنا بابلا  اذه  نم  رمغنی  نأ  اهیف  حجرتملا  نیللا  رمغنی و  نأ ال  اهیف 

یه له  لعفلا  یلع  هوقلا  نأ  امأ  عونلا و  اذـه  تحت  ناتلخاد  همواقملا  یلع  هوقلا  لاعفنالا و  یلع  هوقلا  نأ  یف  فالخ  هنأ ال  ملعا  مث 
ینعم صیخلت  دیرأ  اذإف  ههجو  کل  رهظیس  امک  قحلا  وه  هنم و  اهجرخأ  خیشلا  هنم و  اهنأ  روهشملاف  عونلا  اذه  تحت  هلخاد 
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.اهلباقل لوبقاللا  لوبقلا و  یبناج  دحأ  حجرتی  اهب  هیفیک  هنإ  لاقیف  ثلاثلا  رمألا  نود  نیمسقلل  عماج 

الـصأ فرعی  نأ  یلإ  الوأ  جاتحیف  خیـشلا  هیلإ  بهذ  امک  عونلا  اذه  تحت  هلخاد  نوکت  نأ  حلـصت  لعفلا ال  یلع  هوقلا  نأ  نایب  امأ  و 
عنام نکی  مل  هعبط و  یلخ و  اذإ  رثأ  ءاضتقا  اهلف  هقیقح  اهل  تاذ  لک  نأل  تاذـلا  مزاول  نم  نوکی  امئاد  لعفلا  تاـهج  نأ  وه  اـیلک و 
اهیلإ سایقلاب  تاذـلا  کلت  نکی  مل  اهل  يرخأ  هوق  هفاضإ  ضرف  اذإ  اهیلع و  هدـئاز  هوق  یلإ  اهلعف  یف  جاتحی  ـالف  رثـألا  کـلذ  لـعفی 

یخارت ریغ  نم  امزال  هلعف  ناک  لعف  هل  ناک  نإ  رخآ  ائیـش  عومجملا  ناک  اعم  هوقلا  تاذـلا و  تربتعا  اذإ  اهایإ و  هلباق  لـب  اـهل  هلعاـف 
العاف هنوک  هب  متی  ام  لوصحل  هیلاعفنا  هوق  الوأ  همزلی  ناک  هل  هیلعافلل  دادعتـسالا  کلذ  ضرف  ول  لعفلا و  کلذ  لوصحل  هل  دادعتـسا 

هیلعافلل تاذـلاب و  الوأ و  هیلعفنملل  لب  دادعتـسا  هیلعافلل  سیلف  هلاعفنال  لب  هتیلعافل  هقیقحلاب  نکی  مل  ضورفملا  دادعتـسالا  کلذـف 
هروریصل لاعفنالل و  دادعتسالا  هوقلا و  امنإ  لب  العاف  یشلا ء  نوکل  تاذلاب  دادعتسا  هوق و ال  نأ ال  ناهربلاب  انیب  امم  تبثف  ضرعلاب -

نکی مل  نأ  دعب  یشل ء  الباق  یشلا ء 

یلیصفت هجوب  هانرکذ  ام  قیقحت  یف  ( 2  ) لصف

ثیح نم  وأ  عرصنی  نإ ال  ثیح  نم  هلخاد  بابلا  اذه  یف  هعراصملا  له  هنأ  یف  ککشتی  نأ  ککشمل  سایروقیطاق  یف  خیـشلا  لاق 
هوقلا هیلع  ام  یفرط  دحأ  دکأت  وه  سنجلا  اذه  نوکی  هفیفخ و  کشلا  عفد  یف  هنوئملا  نوکی  عرصنی  ثیح ال  نم  تناک  نإف  عرـصی 
دجوی نأ  حلـصی  ذإ ال  ماسقألا - نم  هریغ  كرحی  ثیح  نم  هدادعتـسا  عیـضی  نأ  ضرعی  هنکل  لعفنی  نأ ال  لعفنی و  نأ  یف  هیلاعفنالا 
هوقلاب ینعن  انـسل  اهتمهف و  دـق  کنأک  دـکأتت و  یلوألا  ههبـشلا  نإف  عرـصی  ثیح  نم  ناـک  نإ  بعـصی و  وأ  يرخـألا  ساـنجألا  یف 

هاتاوم ههج  نم  کلتل  لامکک  هذه  لب  فعضألا  دشألا و  لبقی  رهوج ال  یه  یتلا  هیناسفنلا  هکرحملا  یلوألا  هوقلا  هیعارصملا 
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.هقطانلا سفنلا  یلإ  مهفلا  ءاکذلا و  هدش  هبسن  هیلإ  اهتبسن  ءاضعألا 

ام امأ  هکاردـلا  هوقلا  یف  رمأ  هکرحملا و  هوقلا  یف  رمأ  ندـبلا و  یف  رمأ  هثالث  رومأب  هقلعتم  اهنأ  ملعی  نأ  بجی  هعراصملا  نآلا  لوقنف 
.دوعلاب برضلا  صقرلا و  هعانص  هفرعمک  هعراصملا  لبحب  هیعانص  ام  هفرعم  یهف  هکاردلا  هوقلا  یف  قلعتی 

هکلم وهف  هکرحملا  هوقلاب  قلعتی  ام  امأ  هباتکلا و  ءانبلا و  هعانـصک  هکرحلاب  قلعتت  لاـعفأ  هیفیکب  هفرعملا  فانـصأ  نم  وهف  هلمجلاـب  و 
اسیل اتنکمت و  اتیوق و  نإ  ناتکلم  امإ  اتفعض و  نإ  ناتلاح  امإ  ناتاهف  هعراصملا  یف  ضرغلا  كاردإ  یلع  لضعلا  فیرـصت  اهب  نسحی 

.هفرصلا هیندبلا  رومألا  نم 

ههبشلا تلاز  دقف  بابلا  اذه  نم  اذهف  اهلقن  اهفطع و  رـسعی  ثیحب  ءاضعألا  نوک  وه  يوقی و  یندب  رمأ  وهف  یقابلا  وه  ثلاثلا و  امأ  و 
اذإ ام  دوجول  دادعتـسالا  دیدش  نوکی  یتح  زاوجلا  ینعمب  هوقلا  هیلع  ام  یفرط  دـحأ  دادعتـسا  لامکتـسا  وه  سنجلا  اذـه  نأ  ررقت  و 

.هیحاحصملاک اذه  هیف و  دجوی  نأل ال  دادعتسالا  دیدش  وأ  هیضارمملاک  لعفلاب  الاعفنا  ناک  دجو 

یه اهنع و  ریغتی  نأ ال  امإ  هوقاللا و  وه  همئالملا و  هیعیبطلا  هلاحلا  نع  ریغتلا  وحن  هذـخآ  لمکتـسی  نأ  امإ  هوقلا  هذـه  نإف  هلمجلاب  و 
.یهتنا هیعیبطلا  هوقلا 

هلعاف اهنإ  ثیح  نم  هدیدش و  هردق  اهنإ  ثیح  نم  رابتعا  هردـق و  اهنإ  ثیح  نم  رابتعا  اهل  لاعفألا  کلت  یلع  هردـقلا  نإ  لیق  امبر  و 
.عونلا اذه  نم  یهف  هلوهسب  هلعاف  وأ  هدیدش  اهنإ  ثیح  نم  هکلملا و  وأ  لاحلا  نم  یهف  هردق  اهنإ  ثیح  نم  یهف  هلوهسب 

هوق هیفف  دشأ  عرصلا  هوق  هیف  يذلا  هفیعض و  اهنکل  هلصاح  عرصلا  هوق  هیفف  دشأ  عرصنی  نأ  هوق  هیف  يذلا  نأب  ءافشلا  یف  امک  بیجأف 
فالتخالا اذهف  فعضأ  رخآلا  یف  يوقأ و  امهدحأ  یف  اهنکل  هلصاح و  نیرمألا  هوق  امهنم  لک  یفف  هفیعض  اهنکل  هلصاح  عارـصنالا 

یـشلا ء ال نإف  هوقلا  تاذ  نع  هجراخ  هوقلا  هدش  نوکی  نأ ال  بجو  هیهاملا  یف  ناک  نإف  ضراوعلا  یف  وأ  هیهاملا  یف  نوکی  نأ  امإ 
هیوقلا هوقلا  لب  رخآ  ادوجوم  هدشلا  نکی  مل  اذإ  جراخلا و  نم  هیلإ  مضنی  ام  فالتخاب  فلتخی 
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یف اهلوخد  عنتما  نیـسنجلا  دـحأ  یف  هلخاد  هقیقحلا  کلت  تناک  اذإف  هفیعـضلا  هوقلل  هفلاخم  هینادـحولا  هتیهامب  وه  دـحاو و  دوجوم 
.دوصقملا دیفی  هنالطب  عم  لطاب و  کلذف  ضراوعلا  یف  امهنیب  فالتخالا  ناک  نإ  رخآلا و  سنجلا 

نراقت هوقلا  ریغ  هیفیک  لب  اهیلإ  تفاضنا  يرخأ  هوقل  هدـشلا ال  هل  ضرعی  هیقاـب  هدـحاو  هوق  نوکی  نأ  مزلی  هنـألف  هنـالطب  هجو  اـمأ  و 
هوقلا عون  نم  تناک  اذإ  هیوقلا  هوقلا  نألف  دوصقملا  دیفی  هنالطب  عم  هنأ  نایب  امأ  لاحم و  اذـه  هلاعف و  اریثأت و  دـشأ  اهب  ریـصیف  هوقلا 

مل سنج  تحت  نکی  مل  ذإ  یشلا ء  لثم  نإف  هلخاد  ریغ  هیوقلا  هوقلاف  هیفیکلا  نم  مسقلا  اذه  یف  هلخاد  ریغ  هفیعضلا  هوقلا  هفیعضلا و 
.سنجلا کلذ  تحت  اضیأ  یشلا ء  نکی 

یف اهلوخد  عم  بابلا  اذه  یف  هلخاد  تناک  ولف  قارحإلا - یلع  هدیدش  هوق  اهل  هرارحلا  نأ  مهبهذم  نالطب  یلع  اضیأ  هب  جـتحی  امم  و 
اذـه یف  هلخاد  ریغ  هدـیدشلا  هوقلا  نأ  اذـهب  تبثف  لاـحم  وه  نیـسنجب و  اـمهموقت  مزل  تـالاعفنالا  تاـیلاعفنالاب و  یمـسملا  سنجلا 

سنجلا

فیکلا سانجأ  نم  سنج  يأ  نم  هبالصلا  نیللا و  نأ  قیقحت  یف  ( 3  ) لصف

نیللا ینعأ  رخآلا  لاعفنااللا و  وحن  یعیبط  دادعتـسا  هبالـصلا  ینعأ  امهدـحأ  نأ  یلإ  هیـسمللا  تاـیفیکلا  مسق  یف  هراـشإلا  ترم  دـق 
مدـعلا و لباقت  امهنیب  لباقتلا  سیل  نذإف  سکعلا  نم  یلوأ  رخـآلل  امدـع  لـعجی  نأـب  امهدـحأ  سیلف  لاـعفنالا  وحن  یعیبط  دادعتـسا 

نارخآلا یمدع و  امهدحأ  ءایشأ  هثالث  همزلی  یعیبطلا  دادعتسالا  کلذ  لوقی  نأ  دحأل  نکل  ناتیدوجو و  ناتیفیک  نذإ  امهف  هکلملا -
کلذ هیلع و  ناک  ام  یلع  هلکـش  ءاقب  یناثلا  هسوسحملا و  همواقملا  امهدحأف  نایدوجولا  امأ  رامغنااللا و  وهف  یمدـعلا  امأ  نایدوجو 

يدوجولا هلع  نییدوجولا و  نیرمألا  هلع  هنأل  ایمدع  نوکی  نأ  زوجی  دادعتسالا ال 
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.يدوجو رمأ  دادعتسالا  کلذف  يدوجو 

هنأل هکرحلا  لوبقل  هدادعتسا  هیف و  صوصخم  لکش  ثودحل  هنراقم  مسجلا  حطـس  یف  هکرح  نع  هرابع  قبـس  امک  رامغنالاف  اضیأ  و 
نأ عنتما  هیلباقلا  هذـهل  هلعلا  وه  هیمک  اذ  ایعیبط  امـسج  هنوک  ناک  اذإ  ممکتم و  هنـأل  لکـشلا  کـلذ  لوبقل  هدادعتـسا  یعیبط و  مسج 

سیل لاعفنالا  دادعتـسا  نإ  تبث  اذإ  يرخأ و  هلعب  نوکی  یـشلا ء ال  تاذل  تبث  ام  نأل  هیلباقلا  هذه  دـیفت  يرخأ  هیفیک  كانه  نوکی 
هلع یه  یتـلا  هداـملا  سفن  هببـس  نوـکی  نأ  لیحتـسی  وأ  هیدوـجو  هلعل  لاـعفنااللا  وـحن  دادعتـسالا  نوـکی  نأ  بجو  هدـئاز  هـیفیکب 

لاعفناالل دادعتسالا  هلع  اهلاوز  نوکی  یتح  هیدوجو  هلع  لاعفناالل  دادعتسالا  سیل  ذإ  هداملا  نع  فصو  لاوز  اضیأ  دادعتـسالل و ال 
.هکلملا مدعلا و  لباقت  امهنیب  لباقتلا  نأ  نظلا  یلع  بلغی  یناعملا  هذه  نمف  يدوجو  رمأ  لاعفناالل  دادعتسااللاف 

یـشب ء وأ  هیبسن  وأ  هیمدع  رومأب  نوکی  دق  هلـصحملا - سانجألا  تحت  هعقاولا  ءایـشألا  فیرعت  نأب  لاکـشإلا  اذـه  لح  نکمی  لوقأ 
ثیحب نیللا  نوک  هیمدـع و  هفـصب  يدوجو  رمـأل  فیرعت  رمغنی  ـال  ثیحب  بلـصلا  نوک  يأ  هیف  نحن  اـم  رخآ و  سنج  تحت  نوکی 

ینعأ هیفیکلا  نم  عونلا  اذه  تحت  نیتیدوجو  هبالصلا  نیللا و  نوکف  لعفنی  نأ  هلوقمب  یه  يرخأ و  هلوقم  نم  عونب  هل  فیرعت  رمغنی 
.يرخأ هلوقم  نم  يدوجوب  رخآلا  یمدعب و  امهدحأ  فیرعت  یفانی  هوقاللا ال  هوقلا و 

هیعیبطلا هیمسجلا  درجم  نأ  ملسن  ذإ ال  عونممف  اممکتم  امـسج  هنوک  یه  رامغنالا  لوبقل  نیللا  مسجلا  هیلباق  هلع  نأ  لئاقلا  لوق  امأ  و 
لکـشلا قلطم  هکرحلا و  قلطم  لوبقل  ایفک  نإ  رامغنالا و  یه  لکـشلا و  اذه  یلع  هکرحلا  نم  وحنلا  اذه  لوبقل  یفکی  هیرادقملا  عم 

.لاکشإلا عفد  یف  یل  حنس  ام  اذه  يرخأ  هیدوجو  هلاح  نم  انهاه  دب  الف  رامغنالل  هیمکلا  یلوألا و  هداملا  عم  هیمسجلا  فکی  مل  اذإف 

وأ هیمدـع  امإ  یهف  اهریظن  بوجولا و  عانتمالا و  ناـکمإلاک و  هیلقع  رومأ  دادعتـسااللا  دادعتـسالا و  نأ  وه  رخآ و  یـش ء  یقب  نکل 
تحت تافاضإلا  هلوقم و  تحت  تسیل  مادعإلا  هیفاضإ و 
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.هفاضإلا هلوقم 

هیمـسجلا تاـیفیکلا  ضعب  عم  هیمـسجلا  تلـصح  اذإ  هنأ  هرورـضلاب  ملعن  نکل  هفاـضإ  وأ  مدـعل  هیـضتقم  یه  رومأ  یف  مـالکلا  یقبف 
هیدادعتسالا و یمسی  يرخأ  هیدوجو  هیفیک  نکی  مل  نإ  تادادعتـسالا و  هذه  لثم  تلـصح  هسوبیلا  هبوطرلا و  هدوربلا و  هرارحلاک و 

ببـسب لعفلا  نم  ابیرق  لوبقاللا  وأ  لوبقلا  وحن  هیف  يذلا  ناکمإلا  نوکی  ثیحب  هداملا  نوک  نإ  لاقی  نأب  الإ  اذه  نع  صلخملا  سیل 
دحأل ناحجرلا  ـال  دـعبلا و  برقلل و  لـباق  ریغ  کـلذ  نـأل  یلقعلا  زاوجلا  ناـکمإلا و  ریغ  هلاـح  اـهیف  تلـصح  هیفیک  هدـش  وأ  هیفیک 

تالوقملا یقاب  یف  هلخاد  هیفیکلا و ال  سفن  ریغ  ناکمإلا و  اذه  فالخب  نیفرطلا 

سفنألا تاوذ  یف  دجوت  یتلا  تایفیکلا  یف  ثلاثلا  مسقلا 

هراشا

قارتـفا اـمهنیب  قارتفـالا  لـیق  هکلملاـب - تیمـس  هخـسار  تناـک  نإ  هخـسار و  نـکت  مـل  نإ  لاـحلا  یلإ  همـسقنم  هـلمجلا  یلع  یه  و 
اذإف الاح  یمسی  امکحتـسم  هتروریـص  لبق  هنوکت  ءادتبا  یف  یناسفنلا  رمألا  نإف  تاذلاب  امهریاغت  بجی  ذإ ال  لوصفلاب  ضراوعلاب ال 

مث ایبص  ناک  دق  دحاولا  صخشلا  نأ  امک  هکلم  ریصت  مث  الاح  ناک  دق  دحاولا  صخشلا  نوکیف  هکلم  یمس  امکحتسم  هنیعب  وه  راص 
.الجر ریصی 

هلـصاحلا و هروصلا  وه  لاحلا  نإف  ملعلا  باب  یف  هکلملا  لاحلا و  رمأ  یف  رظنی  نأ  یغبنیف  لوقلا  اذـه  داـسف  فرعی  نأ  دارأ  نم  لوقأ 
.سفنلا اهعوضوم  یتلا  ضارعألا  نم  یه 

فیک لعافلا  اهلاثمأ و  روصلا و  کلت  لثمل  الاعف  ارهوج  ریـصی  هب  یلقع و  رهوجب  سفنلا  دحتی  نأ  دب  الف  هکلم  ملعلا  راص  اذإ  امأ  و 
فعـضألا دشألا و  نأ  مهدنع  مکحتـسم و  ریغ  الاح  الوأ  ناک  امل  هیلامک  ماکحتـسالا  اذه  فیک و  لوعفملا  عم  هیوهلا  دحتم  نوکی 

.یلوأ ناک  اصخش  افلتخی  نأب  امهف  اعون  نافلتخم 

هیملعلا هروصلا  لوصحف  ام  هردق  وأ  ام  هوق  هیف  لخدی  هکلملا  موهفم  ناک  اذإ  هنأ  ملعا  و 
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ءامکحلا و يرخأتم  دنع  رهتـشا  امک  لوقعلا - مولع  اذک  اهل و  یتلا  هدارإلا  هردقلاک و  تافـصلا  نم  اهریغ  كالفألا و  سوفنل  هتباثلا 
هبیرق و ال هوق  تسیل  لاوزلا و  هئیطب  لاوزلا و ال  هعیرـس  تسیل  اهنأل  هکلملا  لاحلا و  نع  جرخی  اهیف  هدـئاز  روص  اهنأ  مهلبق  نمم  موق 

تایمکلا یف  یتلا  هسوسحملا و ال  هیدادعتـسالا و ال  تایفیکلا  رئاس  یف  هلخاد  اـضیأ  تسیل  هلـصاح و  روصل  درجم  لـعف  لـب  هدـیعب 
لامکب هیناسفنلا  تلدب  میسقتلا  میمعت  دیرأ  اذإف  هعبرألا  یف  هروصحم  عاونأ  یلإ  فیکلا  میـسقت  یف  مهنوناق  یلع  اهیف  رمألا  لکـشیف 

.رخآ مسق  اهل  ذخؤی  وأ  اهسنج  نسحی  هتباث ال  هئیه  لب  هردقلا  هوقلا و  هکلملا  دح  یف  ذخؤی  و ال  سوسحم - ریغ 

ریغ الامک  نوکیف  هیملعلا  هتباثلا  اهروص  كالفألا و  سوفنل  هیلکلا  هدارإلا  اهیف  لخدـتل  امهریغ  رخآ  رمأ  وأ  هکلم  وأ  لاح  اـمإ  لاـقیف 
.هکلملا لاحلا و  میسق  نوکی  لوزی و  تباث ال  بجوی  يدادعتسا 

ددع نفلا  اذه  بتک  یف  اهنم  روکذملا  نکل  هروصحم  ریغ  هریثک  عاونأ   (1) هکلملا لاحلا و  ینعأ  عونلا  اذه  تحت  جردنی  هنأ  ملعا  و 
یتلا عاونألا  نم  رکذـنلف  اهوحن  هءامعبـسک و  ریثک  غلبم  نیفراعلا  تاماقم  نیرئاسلا و  لزاـنم  نم  دـعف  هیفوصلا  بتک  یف  اـمأ  لـیلق و 

هدح یلع  اباب  هلاوحأ  هماکحأ و  نع  ثحبلل  اندرفأ  هلئاسم  ضومغ  هفرـشل و  هنإف  ملعلا  الإ  هلاقم  یف  الک  انهاه  اهرکذـب  هداعلا  ترج 
لوصف یف  اهرکذن  اهف  قالخألا  يوقلاک و  تایفیکلا  رئاس  امأ  و 

هردقلا یف  ( 1  ) لصف

هیناسفن هلاح  اهنأ  نم  هوقلا  ینعم  نع  ثحبلا  یف  هردقلا  قیقحت  رم  دق 

z\ لزنم کی  رازه و  ارناقـشاع   z\ لد هبعکب  اـت  تسود  رد  زأ   s ُ - \ هکلملا لاـحلا و  نیب  قرفلا  وـه  ماـقملا  لزنملا و  نیب  قرفلا  - 1
لیعامسإ لمأتف ،
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سایقلاب فلتخی  دق  امهنم  لک  زجعلا و  وه  کلذ  دض  أشی و  مل  اذإ  هنع  ردصی  ءاش و ال  اذإ  لعفلا  هنع  ردـصی  نأ  حـصی  اهب  ناویحلل 
ریغ یلع  رداقلا  قالطإ  حـصی  مل  الإ  ءاشی و  ام  لک  رودـص  هنم  حـصی  نأ  اقلطم  رداقلا  ینعم  سیل  ذإ  ضعب  نود  لاـعفألا  ضعب  یلإ 

هردقلا هذه  هرودص و  ءایـشألا و ال  نم  لیلق  ضعب  رودص  الإ  هنم  حـصی  مل  رداق  برف  اهریغ  تاناویحلا و  نم  همـسا  لج   (1) يرابلا
(2) هدارإلا يأ  هیشملا  تنمـض  اذإ  نکل  هکرت  هرودص و  همدع و  لعفلا و  دوجو  یلإ  اهتبـسن  واستم  هیناکمإ - هفـص  ناویحلا  یف  یتلا 

عامجإلا دح  یلإ  هدارإلا  تغلب  نإ  ابجاو  امإ  نیبناجلا  دحأب  اهقلعت  راصف  نیبناجلا  دحأ  یلإ  ناکمإلا  فرص  نع  اهتبسن  تجرخ  اهیلإ 
.ددرتلا یقب  نإ  احجار  وأ 

دح یلإ  هغلاب  ناکمإلا  دودـح  نع  هجراخ  یهف  متألا - ماظنلا  ریخلا و  هجوب  ملعلا  نیع  یه  یتلا  هیـشملا  نیع  یه  یتلا  هردـقلا  امأ  و 
دنع هدوجو  بجی  مل  رخآ  نکمم  یلإ  تسیق  اذإ  یتلا  هیناسفنلا  تاـیفیکلا  نم  تسیل  هتردـقف  هرکذ  لـج  يراـبلا  یف  اـمک  بوجولا 
هذه اهلک  تادوجوملا  یلإ  یلاعت  هللا  هردق  هبـسن  تسیل  اهنیب و  هیببـسملا  هیببـسلا و  هقالعلا  مدـعل  اهمدـع  دـنع  همدـع  و ال  اهدوجو -

ناویحلا هردـق  هدارإلا و  ملعلا و  نیع  اهنأل  لعفلا  همات  هتردـقف  تبجو - تدـجو و  هللا  هردـقب  اهلک  اـهنأل  طـقف  ناـکمإلا  يأ  هبـسنلا 
ناک هوق و  العف ال  ذئنیح  تناکف  اهنع  لعفلا  هبجاو  همات  تناکل  كرت  وأ  لعفل  هتدارإ  هکاردإ و  نیع  ناویحلا  هردق  تناک  ولف  هصقان 

صقنلا هبسن  هدارإلا  ملعلا و  اهعم  یتلا  هردقلا  یلإ  ناویحلا  یف  یه  یتلا  هردقلا  هبـسن  نأ  تملع  دقف  طقف  انکمم  ابجاو ال  اهعم  لعفلا 
دجوی ام  لک  لامکلا و  یلإ 

ماعلا و ناکمإلا  ینعمب  ذخؤت  نأ  الإ  هنع  یهتنیف  تاهجلا  عیمج  نم  بجاو  کلذک  تاذلاب  بجاو  وه  امک  هنأل  يرابلا  یلع  و ال  - 1
لیعامسإ ربدتف ، یتاذلا  ناکمإلا  نمض  یف  نکمملا  نم  یتاذلا و  بوجولا  يرابلا  نمض  یف  هققحت  نوکی 

اهنع و هب  ربعی  ینعم  هبترم  هجرد و  لک  بسحب  اهل  هفلتخم و  بتارم  هتوافتم و  تاجرد  اهل  هدـحاو  هقیقح  اهل  هدارإلا  نأ  قحلا  و  - 2
، مهفیلف هللا  ءاش  نإ  تاـیبوبرلا  نف  یف  کـلذ  قیقحت  یتأیـس  و  هجوب - احیحـص  تاـفیرعتلا  نم  اـهیف  لـیق  اـم  عیمج  نوکی  اذـه  یلع 

لیعامسإ
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.هیناکمإلا هیمدعلا و  رومألا  نم  روتفلا  روصقلا و  یلإ  عجری  ام  الإ  ماتلا  یف  دجوی  صقانلا  یف 

هتردق نیع  هیشملا  تناک  نإ  لعفی و  مل  أشی  مل  نإ  لعف و  ءاش  نإ  هنأ  ینعمب  همـسا  لج  يرابلا  تاذ  یلع  هردقلا  قالطإ  حصی  اذهلف 
طرشلا ناک  ول  يدمـص و  ینادحو  دوجوب  هدوجوم  اهلک  هردق و  هدارإ و  ملع و  ادحاو  ادوجو  نأ  ینعمب  مکحألا  متألا  ملعلا  اذک  و 

رودـقمل ال هیـشملا  هیف  نکی  مل  هردـقلا و  ناک  نامز  دـجوی  نأ  مزلی  یتح  اهایإ  همزلتـسم  هدارإلا و ال  نیع  نوکی  ـال  نأ  هردـقلا  یف 
ماعلا ینعملا  اذه  كانه  نکی  مل  رودقملا و  اذه  دوجول  یتلا  هیـشملا  ریغ  هیـشملا  تناک  تقو  نوکی  نأ  دـب  وأ ال  مدـعل  دوجول و ال 

هماتلا و هردقلل  لماش  روهشملا  فیرعتلا  نإف  هردقلل  هب  فیرعتلا  عقو  يذلا  ینعملا  نم  هضعب  وأ  همامتب  اجراخ  رخآ  ینعم  لب  هردقلل 
هتیرثؤم و تاهج  تلمک  اذإ  هردـقلا  نإف  هصقان  اهنوک  مزل  مدـعلا  هدارإ  وأ  هدارإلا  مدـع  عم  اهنوک  اهیف  طرـش  اذإ  اـعیمج و  هصقاـنلا 

هماتلا هردقلا  یه  هذهف  خارت  الب  رثألا  رودص  اهعم  دجوی  نأ  بجو  هدارإلاب و  نرتقی  نأ  بجو  هتیئدبم 

هدارإلا یف  ( 2  ) لصف

ریبعتلا رسعی  هنأ  الإ  اهریغب  سبتلم  ریغ  لقعلا ]  ] لعفلا دنع  احضاو  اهانعم  نوکی  نأ  هبشی  هیناسفنلا و  تایفیکلا  نم  ناویحلا  یف  یه  و 
هیهتـشی ام ال  ناسنإلا  دیری  دق  اذل  هرفنلا و  ریاغت  ههارکلا  یه  اهلباقم و  نأ  امک  هوهـشلا  ریاغت  یه  هقیقحلاب و  اهروصت  دـیفی  امب  اهنع 

یفرط دحأل  هصصخم  هفص  اهنأب  نوملکتملا  اهرسف  هرـضی و  ذیذل  ماعط  لکأک  هدیری  ام ال  یهتـشی  دق  هعفنی و  ههیرک  ءاود  برـشک 
عامجإلا و یه  هدارـإلا  نإـف  دـکأتملا  قوشلل  هریاـغم  اـهنإ  لـیق  دارملا و  لوصح  یلإ  دـکأتم  قوش  ناویحلا  یف  یه  لـیق  رودـقملا و 

قوشلا يرایتخا و  لیم  هدارإلا  نأب  امهنیب  قرفلا  انرکذ و  امک  هیهتشی  ام ال  دیری  دق  هدیری و  ام ال  ناسنإلا  یهتشی  دق  ذإ  مزعلا  میمصت 
.یعیبط لیم 

اهئاهتشاب و بقاعی  یصاعملا و ال  هدارإب  فلکملا  ناسنإلا  بقاعی  اذهل  لیق و 
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یمـسملا عامجإلا  قوشلا و  ررـضتلا و  عفد  وأ  عفنلا  داـقتعا  روصتلا و  هسمخ  ناویحلل  یتلا  هیراـیتخالا  لاـعفألا  يداـبم  اولعج  ءـالؤه 
.هکرحملا هوقلا  هدارإلاب و 

ناک ول  ذإ  رظن  هیرایتخالا  لاعفألا  نم  هدارإلا  دـصقلا و  لعج  یف  دـکأتملا و  قوشلا  سفن  هولعج  عامجإلا و  اوطقـسأ  امنإ  نولوألا  و 
لب نادـجولا - هدـعاسی  مکحت ال  ضعبلا  نود  يرایتخا  ضعبلا  نأب  لوقلا  لسلـستلا و  مزلی  رخآ و  دـصق  یلإ  جاتحال  کلذـک  رمألا 
نم ردـصت  یتلا  هیرارطـضالا  رومألا  یلإ  یهتنی  هیرایتخالا  لاعفألا  يداـبم  هرورـضلاب و  عاـمجإلا  ققحت  قوشلا  بلغ  اذإ  هنأ  رهاـظلا 

هبترتم رومأ  هذهف  ارارطـضا  هکرحملا  هوقلا  هعیطیف  قوشلا  هعبتیف  رایتخا  ریغ  نم  لصحی  عفنلا  وأ  هذـللا  داقتعا  نإف  باجیإلاب  ناویحلا 
هوقلاک لعفلل  ببـسلا  کلذ  نع  هرابع  هتردـق  لـعفلل و  اببـس  هل  عباـتلا  قوشلا  هملع و  نع  هراـبع  ناویحلا  یف  راـیتخالا  هرورـضلاب و 

.لمکألا متألا  هجولا  یلع  ملاعلا  ماظنب  هملع  نع  هرابع  وه  ءامکحلا - دنعف  هللا  هدارإ  امأ  ءاضعألل و  یتلا  هکرحملا 

دکأت اذإ  اضیأ  انیف  ملعلا  هدارإ و  اهمدـع  یلع  اهدوجو  فرطل  حـجرم  متألا و  ماـظنلا  دوجو  یف  فاـک  هنإ  ثیح  نم  ملعلا  اذـه  نإـف 
لیبقلا اذه  نم  هطوقسل و  اببس  ریصی  طوقسلا  مهوت  هبلغ  اذإ  ضرعلا  قیض  رادج  قهاش  یلع  یشاملاک  یجراخلا  دوجولل  اببس  ریـصی 

اببـس یلزألا  ملعلا  نوکی  نأ  دعبتـسی  الف  قداصلا  ربخملا  رابخأ  براـجتلاب و  هریثأـت  ملع  يذـلا  نیعلا  همهلاـب و  سوفنلا  ضعب  ریثأـت 
تانئاکلا دوجول 

هماسقأ قلخلا و  دح  یف  ( 3  ) لصف

هردـقلا نأل  لاعفألا  یلع  هردـقلا  نع  هراـبع  قلخلا  سیل  هیور و  مدـقت  ریغ  نم  هلوهـسلاب  لاـعفأ  سفنلا  نع  اـهب  ردـصی  هکلم  قلخلا 
- هعانصلا اهنع  ردصی  لاحب  سفنلا  نوک  نع  هرابع  هنأل  لعفلا  سفن  نع  هرابع  اضیأ  سیل  و  قبس - امک  هدحاو  نیدضلا  یلإ  اهتبـسن 

يوری دوعلاب و ال  برضی  وأ  فرح  فرح  هبتک  یف  يوری  ائیش و ال  بتکی  نمک  هیور  ریغ  نم 
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هیورلا یلإ  هتبـسن  یـش ء  لب  هیور  سیل  هکلملا  ماکحأ  دـعب  اذـه  هلعف  أدـبم  نأل  يور  اذإ  هلعف  یف  دـلبتی  امبر  لب  هرقن  هرقن  لـک  یف 
ذإ هیکلفلا  عئاـبطلاک  عئاـبطلا  نم  ریثک  یف  ملعلا  فلاـخی  نکی  مل  نإ  هیورلل و  فلاـخم  یـش ء  هعیبـطلا  رکفلا و  یلإ  هعیبـطلا  هبـسنک 

بیقع لصاح  رمأ  هنأک  هیرکفلا و  هدارإلا  هذـه  هعیبطلا و  نیب  طـسوتم  یـش ء  هنأـک  قلخلا  هیور و  ـالب  روعـشلا  ملعلا و  نیع  اـهتعیبط 
لعفلل هیئدـبملا  همزلی  اضیأ  قلخلا  سیل  لقع و  وأ  هعیبط  اهلک  اهلیعافأ  يدابم  لب  قلخ  يدابملا  كالفألل و  سیلف  باـستکا  لـمعت و 
نوکی نأ  لب  تامولعملا  رـضحی  نأ  سیل  ملاعلل  ملعلا  هکلم  کلذـک  هیور و  هبوعـص و  الب  ردـصی  لعفلا  دـیرأ  اذإ  ثیحب  هنوک  لـب 

.هیور ریغ  نم  هتامولعم  راضحإ  یلع  اردتقم 

تیمس ءاوس  لامک  هیدوجو  هفص  اهنإ  ثیح  نم  یهف  هیدوجو  هفـص  لک  هلاحم و  هیدوجو ال  هفـص  وهف  هکلم  لاح و  لک  نأ  ملعا  و 
سوفنب هصوصخم  يرخأ  تالامک  لاوز  بجوی  امم  تافصلا  کلت  ضعب  نکل  هلیذر  وأ  عرشلا  وأ  حالطصالا  وأ  فرعلا  یف  هلیـضف 

یه اهدادضأ  ناسنإلل و  یتلا  هلقاعلا  هوقلل  لئاضفلا  یه  هذهف  ءاهب  افرش و  سوفنلا  کلت  اهب  دیزی  لب  کلذک  تسیل  اهضعب  هفیرش و 
طارفإ نإف  هلفاسلا  سوفنلا  ضعبل  هلیضف  یه  الإ و  هزبرجلا  روهتلا و  روجفلا و  هرشلاک و  هیناسنإلا  سوفنلل  هلیذر  نم  ام  اهل و  لئاذرلا 

.هقطانلا هسفن  ناکمل  ناسنإلل  هلیذر  مئاهبلل  لامک  هوهشلا 

.لضفأ ناک  داز  املک  ناسنإ  وه  امب  ناسنإلل  لامک  دوجولا  هتباثلا  تایلقعلا  تایلکلا و  كاردإ  ینعمب  همکحلا  نأ  ملعا  و 

.نیفرطلا یف  طسوتملا ال  یف  هلیضفلا  امهنیب و  طسوتم  طیرفت و  طارفإ و  افرط  اهلف  تاکلملا  نم  اهریغ  امأ  و 

اهناصقن وأ  هیلکلاب  اهمدـع  نألف  اهطیرفت  امأ  و  لئاضفلا - لصأ  وه  يذـلا  ملعلا  هکلم  ینعأ  اهریغل  راض  اهلوصح  نألف  طارفـإلا  اـمأ 
.یلقعلا لامکلا  وه  یقابلا و  ریخلا  لیصحت  نم  اهیلع  فقوتی  ام  دقف  بجوی  طرفملا 

لامعألا يدابم  یه  یتلا  هیناسنإلا  قالخألا  هیناسفنلا و  لئاضفلا  سوءر  نأ  ملعا  و 
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لکل لضفأ و  اهطارفإ  یتلا  لوألا  ینعملاب  همکحلا  ریغ  همکحلا  هذه  هلادعلا و  اهعومجم  همکحلا و  هفعلا و  هعاجشلا و  هثالث  هنسحلا 
.ناتلیذر امه  نافرط  ثالثلا  هذه  نم  دحاو 

.ناتلیذر نافرطلا  ناذه  و  نبجلا - روهتلا و  لاعفأ  نیب  هطسوتملا  لاعفألا  هنع  ردصی  يذلا  قلخلا  یهف  هعاجشلا  امأ 

.ناتلیذر نافرطلا  ناذه  دومخلا و  روجفلا و  لاعفأ  نیب  هطسوتملا  لاعفألا  هنع  ردصی  يذلا  قلخلا  یهف  هفعلا  امأ  و 

یلع هبتـشا  ناتلیذر و  نافرطلا  ناذـه  هوابغلا و  هزبرجلا و  لاعفأ  نیب  هطـسوتملا  لاعفألا  هنع  ردـصی  يذـلا  قلخلا  یهف  همکحلا  اـمأ  و 
هیرظن و امإ  همکحلا  نإ  لاقی  ثیح  هیرظنلا  همکحلا  میـسق  وه  ام  اهنیعب  یه  انهاه  هروکذـملا  هیلمعلا  همکحلا  نأ  نظ  سانلا و  ضعب 

هزبرجلا لاعفأ  نیب  طسوتملا  لاعفألا  هنم  ردصی  یناسفن  قلخ  هیلمعلا  همکحلا  هذه  نإف  هیلإ  انرـشأ  امک  دساف  نظلا  کلذ  هیلمع و  امإ 
.هوابغلا و 

یه یتلا  لب  هفـسلفلا  نم  أزج  سیل  کلذ  نأل  قلخلا  هب  اودـیری  مل  یلمع  وه  اـم  اـهنم  يرظن و  وه  اـم  اـهنم  همکحلا  اولاـق  اذإ  اـمأ  و 
هفرعم اهنم و  يدرلا  ام  اهنم و  لضافلا  ام  یه و  اـم  یه و  مک  اـهنأ  هیقلخلا  تاـکلملاب  ناـسنإلا  هفرعم  اـهب  اودارأ  نیتفـسلفلا  يدـحإ 
رومألا هفرعم  هلمجلاب  و  هیندملا - هیلزنملا و  تاسایـسلا  هفرعم  سفنلا و  نع  اهجارخإ  اهتلازإ و  وأ  سفنلل  اهباستکا  اهلیـصحت و  هیفیک 
هلـصاح تناک  انلـصح  یتم  لب  هیزیرغ  تسیل  هفرعملا  هذه  هجوب و  دوجولا  نع  اهجارخإ  دوجولا و  یف  اهلاخدإ  یف  هیلخدـم  انل  یتلا 

یه ثیح  نم  انل  هدوجوم  يرخألا  هیلمعلا  همکحلا  لاعفأ  نوکی  ـالف  قلخب  قلختن  مل  ـالعف و  لـعفن  مل  نإ  هفرعم و  یه  ثیح  نم  اـنل 
.هفرعم

قلخلا نع  هرداـصلا  لاـعفألا  اـهب  داری  دـق  و  قلخلاـب - ملعلا  اـهب  داری  دـق  قـلخلا و  سفن  اـهب  داری  دـق  هیلمعلا  همکحلا  نإ  هلمجلاـب  و 
رم امک  هلیضف  اضیأ  هطارفإ  هنم و  ردصی  ام  اقلطم و  قلخلاب  ملعلا  یه  هیرظنلا  هیملعلا  همکحلل  همیسق  تلعج  یتلا  هیلمعلا  همکحلاف 
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هطیرفتک هطارفإ  قـالخألا و  رئاـسل  نیاـبملا  صوصخملا  قـلخلا  سفن  یه  ثـالثلا  لـئاضفلا  يدـحإ  تلعج  یتـلا  هیلمعلا  همکحلا  و 
.هلیذر

يأ یف  روجلا  هلباقم  هلادـع و  اهعامتجا  هئیه  لب  هطـسوتملا - هثالثلا  قـالخألا  عومجمف  کـلذ  تفرع  اذإ  نیباـبلا و  نیب  قرفلا  رهظف 
میحجلا باذع  قاقحتسا  بجوی  ام  وأ  میحجلا  نتم  یلع  عقاولا  میقتسملا  طارصلاب  اهنع  ربعملا  یه  فارطألا و  نم  ناک  بناج 

هذللا ملألا و  هقیقح  یف  ( 4  ) لصف

.یفانملا كاردإ  مئالملا و  كاردإ  وه  ملألا  هذللا و  فیرعت  یف  ءامکحلا  مالک  نم  دوجوملا 

نع جورخلا  نع  هرابع  ملألا  هیعیبطلا و  ریغلا  لاحلا  نع  جورخلا  نع  هرابع  هذللا  نأ  يزارلا  ءایرکز  نب  دمحمک  ءابطألا  ضعب  معز  و 
ام عیمج  نأ  دهاشن  انإف  نظلا  اذه  يوقی  اضیأ  هبرجتلا  یمئاد و  دوجو  مالآلا  تاذللا و  نم  یـشل ء  نکی  مل  اذه  یلعف  هیعیبطلا  هلاحلا 

بحاص نم  مکف   (1) هذللا تلاز  ترقتـسا  اذإ  اهثودح و  لئاوأ  دنع  اهب  هذللا  هیاغ  امنإ  ملاعلا  اذه  یف  هذللا  هب  عقی  ام  ماسقأ  نم  دـعی 
سایق کلذک  هتراقحل و  اهعم  باسحلا  یف  دعی  اهنم ال  ریقح  رزن  یـشب ء  ریقف  هذـلک  هتذـل  نوکی  فیطل ال  یهتـشم  وأ  هاج  وأ  هورث 

نیونمملا نم  ریثک  نم  دـهاشن  امک  اهبحاصل  ملأت  اهب  نکی  مل  اهنم  یـش ء  ددـجتی  مل  تماد و  اذإ  اهلک  لـب  مـالآلا  رثکأ  نإـف  مـالآلا 
لحل دب  الف  اهب  مهفاصتا  تاقوأ  نم  ریثک  یف  حارفأ  ضارمألا  بئاصملا و  تاحارجلاب و 

هرابع تناک  اذإ  امأ  رارقتـسالا و  دنع  هذـللا  تلاز  امل  مئالملا  كاردإ  نع  هرابع  هذـللا  تناک  ولف  دوجوم  لصاح  اهکاردإ  نأ  عم  - 1
هر لیعامسإ  هذللا ، تلاز  اذهلف  جورخلا  لاز  رارقتسالا  دنعف  یعیبطلا  ریغلا  لاحلا  نع  جورخلا  نع 
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.لاکشإلا اذه 

هذـهف كاردإب  الإ  لصحت  هذـللا ال  نأل  کلذ  و  تاذـلاب - ام  ناکم  ضرعلاب  ام  ذـخأ  باـب  نم  کلذـف  نظلا  اذـه  ببـس  اـمإ  لوقنف 
اذإ دضلا و  دورو  نع  هلآلا  لاعفناب  الإ  نوکی  هنم ال  یسمللا  امیس  یـسحلا  كاردإلا  و  هیـسح - تاکاردإب  الإ  متت  هیـسحلا ال  تاذللا 

یعیبطلا ریغلا  لاحلا  لدبت  دـنع  الإ  اهریغ - هیـسمل و  هذـل  لصحت  الف  روعـش  لصحی  ملف  لاعفنا  لصحی  مل  هدراولا  هیفیکلا  ترقتـسا 
روصلا یلإ  رظنلا  نم  ذلتـسی  دـق  ناسنإلا  نألف  نظلا  اذـه  نالطب  نایب  امأ  و  لاعفنالا - کلذ  یه  اهـسفن  هذـللا  نأ  نظ  کلذ  لـجألف 

امبر کلذک  قارفلا و  ملأ  قایتشالا و  ررض  عفدی  اهیلإ  رظنلا  نأب  لاقی  یتح  اقباس  اهیلإ  اقاتشم  اهدوجوب  املاع  نکی  مل  یتلا  هنسحلا -
دق یتلا  هلکـشملا  تاهبـشلا  لالحنا  بیقع  یف  امک  اهلیـصحت  یف  يرکف  بعت  اهیلإ و ال  قوش  بلط و  ریغ  نم  هیملع  هلأسم  كردـی 

لیلج بصنم  وأ  میظع  لام  هل  یطعأ  اذإ  کلذـک  يرکفلا و  جاعزنالا  يذأ  لاوز  لجأل  اهل  ذاذلتـسالا  نأب  لاقی  یتح  اهلح  یف  بعت 
هذـیذل رومألا  هذـه  لک  نأ  عم  قوشلا  بلطلا و  ملأ  عفدـی  رومألا  هذـه  لوصح  نأب  لاقی  یتح  هلوصحل  ابلاط  هل و ال  اعقوتم  نکی  مل 

.بهذملا اذه  لطبف 

لثم هکردـملا  هوقلاـب  صاـخلا  لاـمکلا  لوصحل  كاردإ  یه  هذـل  لـک  اـم و  هذـل  حرفلا  هیبلقلا  هیودـألا  یف  هلاـسر  یف  خیـشلا  لاـق 
و عفانلا - عقوتملاب   (1) روعشلا هیبضغلا و  هوقلل  ماقتنالاب  روعشلا  هیمـشلا و  هساحلل  بیطلا  فرعلاب  هیقوذلا و  هساحلل  ولحلاب  ساسحإلا 

امبر هل و  اهذاذـتلا  وهف  هوقلل  یعیبط  رمأب  روعـش  لک  سکعنی و  یعیبط و  رمأ  وهف  لامک  لـک  همهوتملا و  وأ  هناـظلا  هوقلل  لـمألا  وه 
اذه عقو  امنإ  اذیذل و  نوکی  هیعیبطلا ال  هلاحلا  یلع  تابثلا  ناک  هیعیبطلا  ریغلا  هلاحلا  هقرافم  دنع  الإ  ذتلی  نأ ال  يوقلا  ضعب  یف  قفتی 

.تاطلاغملا دحأ  اذه  نأ  اقیطسفوس  باتک  یف  فرع  دق  تاذلاب و  ام  ناکم  ضرعلاب  ام  ذخأ  ببسب  وهسلا 

صاخلا لامکلا  لوصحل  كاردإ  یه  هذـل  لک  انلوق  ینعأ  هیلکلا  هبجوملا  تسکعنا  هذـلل  ایواسم  یعیبط  رمأـب  روعـشلا  ناـک  اـمل  - 1
هر لیعامسإ  لفغت ، الف  هل  اهذاذتلا  وهف  هوقلل  یعیبط  رمأب  روعش  لک  انلوق و  ینعأ  اهسفنل  هکردملا  هوقلاب 
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سحت امنإ  هیفیکلا  نإف  تاسوململا  لثم  وه  و  هلاحتسالا - دنع  الإ  كردی  ام ال  تاکردملا  نم  نأ  وهف  هذه  انتلأسم  یف  اذه  نایب  امأ 
لک ذإ  هب  سحی  ملف  وضعلا  جازم  هیفیکلا  تراص  رقتـسا  لعفنا و  اذإف  اهنع  لعفنی  هیفیکلا و  یف  اهل  اداضم  سماللا  وضعلا  ماد  ام  اهب 

هرارح نم  دشأ  یه  یتلا  هدـیدشلا  هرارحلاب  قدـلا  بحاص  يذأتی  اذـهل ال  هسفن و  نع  لیحتـسی  یـشلا ء ال  ام و  هلاحتـساب  وهف  سح 
اهل و جازملاک  ءاضعألا  نم  هنکمتم  قدـلا  هرارح  نأل  کلذ  کلذ و  نود  وه  امب  هقرحملا  یمحلا  بحاص  يذأـتی  هقرحملا و  یمحلا 

يوتسملا جازملا  ءوس  مساب  قدلا - يرجم  يرجی  ام  نوصخی  ءابطألا  اهیلع و  هیراط  هقرحملا  یمحلا  هرارح  اهفلاخی و  ءاضعألا  جازم 
هیـسحلا تالامکلا  نم  رقتـسی  امب  ذاذتلالا  مدع  یف  ببـسلا  نأ  نیبت  دـق  و  فلتخملا - جازملا  ءوس  مساب  هقرحملا  يرجم  يرجی  ام  و 

لوصح ناـک  نأ  ضرع  اـمل  كاردـإلا و  لوصح  وه  هیعیبطلا  هلاـحلا  یلإ  جورخلا  ءادـتبا  دـنع  هذـللا  ببـس  و  كاردـإلا - مدـع  وه 
لب کلذک  رمألا  سیل  اهببـس و  کلذ  نأ  نظف  اهنع  جورخلا  عم  هذـللا  ناک  نأ  ضرع  هیعیبطلا  ریغلا  هلاحلا  نم  جورخلا  عم  كاردإلا 

.یهتنا هذللا  ببس  وه  اذهف  لامکلا  لوصح  ببسلا 

.یفانملاب ساسحإلا  عجولا  نأ  نوناقلا  یف  رکذ  و 

.مئالم وه  ام  ههج  نم  مئالملا  كاردإ  الإ  تسیل  هذللا  نأ  ءافشلا  تایهلإ  نم  هنماثلا  هلاقملا  نم  ریخألا  لصفلا  یف  لاق  و 

اهب و هصاخلا  هذـللا  ریخلا و  وه  اهمئالم  اهقفاومب و  اهروعـش  نأ  یف  كرتشت  يوقلا  نإ  هعـساتلا  هلاقملا  نم  داـعملا  لـصف  یف  لاـق  و 
ملألا هذللا و  نیرظانملا  رخف  لاق  لعفلاب  لامک  هیلإ  سایقلاب  وه  يذلا  لامکلا  لوصح  وه  هقیقحلا - تاذلاب و  اهنم  دـحاو  لک  قفاوم 

.فیرعتلا نع  ناتینغ  ناتقیقح 

اهؤاهتنا بجی  هبـستکملا  تاروصتلا  کلذـک  و  ناهربلا - نع  ینغ  قیدـصت  یلإ  یهتنت  نأ  بجی  هبـستکملا  تاقیدـصتلا  نأ  امک  ذإ 
هذه روصتف  هتذل  هملأب و  ناسنإلا  ملعک  ناهربلا  یلإ  اهتحص  جاتحی  هیسحلا ال  ایاضقلا  نأ  امک  فیرعتلا و  نع  هینغ  تاروصت  یلإ 
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اهدـجن یتلا  لاحلا  هفرعم  نأ  وه  هنم و  دـب  ثحب ال  انهاه  لب  فیرعتلا  نع  اینغ  نوکی  نأب  یلوأ  اهب  قیدـصتلا  یلع  همدـقتملا  رومألا 
كاردإلا أ کلذل  اریاغم  هنوک  ریدقتب  كاردإلا و  کلذل  ریاغم  رمأ  وأ  مئالملا  كاردإ  سفن  یه  هذـللاب أ  اهانیمـس  یتلا  سفنلا  نم 

.كاردإلا کلذ  عم  الإ  دجوی  مل  نإ  رخآ و  یشل ء  وأ  هل - لولعم  وه 

وه سیل  ملألا  نأ  برقألا  نکل  ناهربلاب و  ماسقألا  هذـه  نم  یـش ء  يدـنع  حـضتی  مل  نآلا  یلإ  اهنع و  ثحبلا  نم  دـب  رومأ ال  هذـهف 
یعیبطلا ریغلا  رمألا  ناک  ول  سوسحم و  هنأ  عم  ملؤم  ریغ  بطرلا  جازملا  ءوس  نأب  تدهـش  هیبطلا  براجتلا  نأل  یفانملا  كاردإ  سفن 

لوقأ یهتنا  ملألا  ءاضتقا  یف  یفکی  هدـحو ال  یفانملا  كاردإ  نأ  اضیأ  تبث  هب  ملألا و  مدـع  عم  دـجوی  نأ  لاحتـسال  ملألا  سفن  وه 
ءانغلاب یلوأ  امه  لب  ناهربلا  نع  ینغ  املأ  وأ  هذل  انل  نأب  انملع  نأ  امک  فیرعتلا  نع  هینغ  رومأ  ملعلا  ملألا و  هذـللا و  نأب  الوأ  هاوعد 

وأ مئالملا  یفانملاب و  ملعلا  نع  امهنم  لک  زایتماب  لهجلاب  ایناث  هفارتعا  یفاـنی  ناـهربلا  نع  ءاـنغلاب  هیـسحلا  هیـضقلا  نم  فیرعتلا  نع 
.ملعلا کلذ  عم  امهداحتا 

.هعاربلا لضفلا و  یف  هلثم  نم  بیجع  اذهف  اضیأ - هل  امزلتسم  یفانملاب و ال  كاردإلا  سفن  سیل  ملألا  نأ  یلع  اثلاث  هلالدتسا  مث 

حوضولا و هیاغ  یفف  لامکلا  داضی  امب  كاردإلا  نیع  ملألا  اذـک  لامکلا و  دوجوب  كاردإلا  نیع  یه  هذـللا  نأ  یلع  ناـهربلا  اـمأ  و 
نم هعاـبتأ  هـتقبط و  یف  نـم  وـه و  همهوـت  اـمک  هـیف  رمـألا  سیلف  دوـجولا  اـمأ  لاـمکلا  دوـجولا و  كاردـإلا و  قـیقحت  دـعب  هراـنإلا 

یشلا هیوه  سفن  وهف  مدعلا  هب  درطی  یقیقح  ینیع  رمأ  وه  لب  امهلاثمأ  هینکمملا و  هیئیشلاک و  یعازتنا  یلقع  رمأ  هنأ  نم  نیرخأتملا -
دوجو سرفلا و  دوجو  ریغ  الثم  ناسنإلا  دوجو  نأل  تایهاملا  تاوذ  ءایـشألا  یف  فلتخم  دوجولا  هیهام و  يذ  لـک  صخـشتی  هب  ء و 

لمکی و فعـضی و  دتـشی و  امم  کلذـک  تایهاملا  عاونأ  یف  تواـفتم  هنأ  اـمک  ینعملا  اذـهب  دوجولا  ضرـألا و  دوجو  ریغ  ءامـسلا 
لاوز هل و  ریخلا  لامک  دوجولا  کلذ  لامک  هل و  ریخ  وه  یش ء  لک  دوجو  صقنی و 
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وأ كردـی  مل  وأ  هدوجو  لامک  وأ  هدوجو  كردأ  ءاوس  رـشلا  کلذ  نود  رـش  اضیأ  هلامک  لاوز  لابو و  هل و  رـش  هنم  دوجولا  کلذ 
وأ دوجولا  کلذ  كاردإ  یـش ء و  لامکلا  وأ  دوجولا  نإف  اهریغ  تادامجلا و  یف  امک  كردـی  مل  وأ  هلامک  مدـع  وأ  همدـع  كردأ 

.رخآ یش ء  لامکلا 

دوجو یلإ  هجاح  ریغ  نم  همولعم  ملاعلا و  نیب  هضحم  هفاضإ  نع  هرابع  ریرحتلا  اذـه  همعز  امک  سیلف  اقلطم  كاردإلا  ملعلا و  اـمأ  و 
ذإ هسفنب  یشلا ء  ملع  لصح  اضیأ  همدع و ال  نیح  مودعملاب  اقلعتم  اضیأ  قیدصتلا و ال  روصتلا و  یلإ  امسقنم  نکی  ملف  الإ  هروص و 
نم ابرـض  هداملا  نع  هدرجملا  هدوجوملا  هروصلا  سفن  وه  ملعلاب  دارملا  لب  هسفن  نیب  هنیب و  مودـعملا و ال  یـشلا ء و  نیب  هفاـضإ  ـال 

هلیختملل هداملا و  لصأ  نع  هسوسحمللف  هتوافتم  دیرجتلا  بتارم  هدرجت و  ثیح  نم  درجتلا  نم  ابرـض  اضیأ  هدرجملا  تاذـلل  درجتلا 
.اضیأ رادقملا  نع  امهنع و  هلوقعملل  عضولا و  نع  اهنع و 

هنیع نوکی  دـق  اهیلع و  هدـئاز  هروصب  ناک  اذإ  هتاذـب  ناسنإلا  ملعک  ملاـعلل  هلثاـمم  نوکت  دـق  یه  مولعملل و  هلثاـمم  هروصلا  هذـه  و 
نوکی دـق  اهیلع و  هثالثلا  اهتاموهفم  قدـصل  اضیأ  ملاع  مولعم و  ملع و  هروصلا  کلت  نإـف  اهتاذـب  همئاـقلا  هدرجملا  هروصلا  دوجوک 

هیهبلا و حـئاورلا  هبیطلا و  تاوصألا  هعململا و  ناولألاک  اهـساوحل  همئالملا  تاسوسحملاب  ناـسنإلا  ملعک  ملاـعلا  يوق  ضعبل  ـالثامم 
هلهج و هروصب  ناسنإلا  روعـشک  لوألاف  هاوق  ضعبل  وأ  ملاـعلل  هداـضم  هروصلا  نوکی  دـق  و  همعاـنلا - سبـالملا  هیهـشلا و  معاـطملا 

.هلئاذر هقمح و 

سبالملا هصفعلا و  هرملا  تاقوذـملا  هنتنملا و  حـئاورلا  ههیرکلا و  تاوصـألا  هملظملا و  هردـکلا  ناولـألاب  هساـسحإکف  یناـثلا  اـمأ  و 
.هنشخلا

لـصح اذإ  هرطفلا و  هب  مکح  ام  یلع  رـش  هسفن  یف  مدـعلا  نأ  امک  ءاهب  ریخ و  هسفن  یف  دوجولا  نأ  ملعف  یناـعملا  هذـه  تررقت  اذإـف 
نأ الإ  هل  الامک  اضیأ  نوکیف  یـشل ء  یـش ء  دوجو  نم  برـض  نع  هرابع  ملعلا  یـشلا ء و  کلذـل  ءاهب  اریخ و  ناـک  یـشل ء  دوجولا 

اهل هلوصح  هدوربلا و  عم  هعامتجا  نکمأ  ول  هرارحلا  دوجو  نإف  هل  رخآ  لامکل  اداضم  ارضم و  نوکی 
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لک اهتاذل و  مدعلاب  اهیلإ  ادئاع  نوکیف  اهل  ناک  يذـلا  یتاذـلا  اهدوجو  لاوز  بجوی  هدوربلل  اهدوجو  ناک  امل  نکل  اهل  الامک  ناکل 
وه امب  لب  دوجو  وه  امب  نکل ال  هفآ  رـش و  لب  هل  الامک  نکی  مل  یـشلا ء  کـلذ  تاذ  مدـعل  امزلتـسم  یـشل ء  اـهدوجو  نوکی  هفص 

.مدعلا وه  تاذلاب  رشلاف  هدوجول  مدعم 

مل وأ  كردأ  ءاوس  ریخ  دوجولا  نأ  رم  امل  هذـل - هلاحم  ریخلا ال  کلذ  هل و  ریخ  وهف  هب  ملاـعلا  دوجول  داـضم  ریغ  وه  اـمب  ملع  لـکف 
ناک اذإ  هنأ  ملعی  دحأ  لک  ذإ  هجهب  هذـل و  ناک  ریخلا  ضحم  وه  اکاردإ  ناک  كاردإلا - سفن  ریخلا  کلذ  ناک  یتم  نکل  كردـی 

هل نکی  مل  یتم  اذـتلم و  ناک  هفآ  الب  دـیدشلا  لامکلا  کلذـل  اکردـم  ناک  دوجولا و  نم  هقح  یف  روصتی  امک  هوق  لامک و  یـشل ء 
.لامکلاب روعشلا  نیع  نذإ  هذللاف  هذل  هل  نکی  مل  لامکلا  کلذب  روعش 

نم انمدـق  ام  دـعب  یعدـن  لب  نارودـلاب  مکحلا  اذـه  تاـبثإ  انـضرغ  سیل  هذـل  هل  نکی  مل  هلاـمکب  روعـش  هل  نکی  مل  یتم  اـنلوق و  و 
كاردإلا کـلذ  نوکی  كاردإ  لـک  كردـملا و  کلذـل  رخآ  ریخ  كردـملل  ریخلا  لوصح  كاردإ  ریخ و  دوجولا  نأ  تامدـقملا 

یـشلل لصح  اذإ  کلذل  هاوق و  ضعب  لجأل  وأ  هتاذل  هل  هجهبلا  هذللا و  نیع  وهف  هئازجأ  هاوق و  ضعبل  وأ  كردملل  ءاهب  اریخ و  هنیعب 
دوجو نیع  هکاردإف  هل  هیکاردإ  هروص  رمألا  کلذ  ناک  هاوق و  لاـمک  وأ  هلاـمک  نم  یـش ء  لاوز  وأ  هلاوز  یلإ  يدؤی  يدوجو  رمأ  ء 

مل ول  هلاحم و  هل ال  ملأ  یـشلاب ء  راضلا  كاردإلا  هل و  اراض  ناک  لصح  اذإ  یـشل ء  داضم  لیزم  دوجو  لک  داضملا و  لیزملا  کلذ 
هل و اریخ  ارـش و  کلذ  ناک  هیلاصتالا  هتدـحو  تلاز  مسج و  ءازجأ  نیب  قرف  اذإ  امک  املأ  هنیعب  نکی  مل  اکاردإ  راـضلا  کـلذ  نکی 

.ملأب سیل 

وه يذـلا  لامکلا  هروصل  هیفانم  قرفتلا  هروص  تناک  هتروص  سحلا  یف  تلـصح  سمـاللا و  وضعلا  یف  لاـصتا  قرفت  عقو  اذإ  اـمأ  و 
.املأ ارش و  اهنیعب  تناک  قرفتلا  نیع  هیکاردإلا  هروصلا  کلت  تناک  لاصتالا و 

قرفتلا سفن  تناک  ول  ذإ  هجوب  هنیع  هجوب و  قرفتلا  سفن  ریغ  قرفتلا  هروص  نأ  ملعا  و 
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لامکلا و وه  يذلا  لاصتالل  ایفانم  نکی  مل   (1) ینعملا یف  هل  هیواسم  هروص  نکی  مل  ول  مدعلل و  یلویهلل و ال  ملأ  ذإ ال  املأ  نکی  مل 
دض هل و ال  الامک  سیل  یـشلا ء  نع  جرخ  ام  نأل  هذل  هل و ال  املأ  نوکی  كردملا ال  نع  جراخلا  مولعملا  امولعم و  لب  املع  اضیأ  ال 

.هل لامک 

كاردإ وه  امب  كردـملاب  صاخ  لامک  دـض  ملألا  لامکلا و  کلذـل  كاردإ  وه  اـمب  كردـملاب  صاـخ  لاـمک  هذـللاف  هلمجلاـب  و 
.دضلا کلذل 

.یفانملاب كاردإلا  سفن  ملألا  مئالملاب و  كاردإلا  سفن  هذللا  نأ  ناهربلاب  تبثف 

.فانم هنأ  عم  ملؤم  ریغ  بطرلا  جازملا  ءوس  نأب  یفانملاب  كاردإلا  ریغ  ملألا  نأ  یلع  هلالدتسا  امأ  و 

هریغل كردملا ال  کلذل  یفانملا  كاردإ  ملألا  نإف  هل - فانم  وه  امل  لصاح  هکاردإ  نأ  ملسن  انأ ال  ملؤم  ریغ  هنأ  میلست  دعب  هباوجف 
ریغ نم  رخآلل  ایفانم  اهـضعب  كردم  هل و  ایفانم  نوکی  نأ  ریغ  نم  رخآلل  اکردـم  اهـضعب  یفانم  ناک  امبر  هددـعتم  يوق  ناسنإلا  یفف 
ملأ نکی  مل  سح  نکی  مل  اذإ  یـسمللا و  سحلا  لاوز  بجوی  امم  درابلا  جازملا  ءوس  نأل  ملأ و  هیف  لصحی  ملف  هل  اکردم  نوکی  نأ 

لایخلل و املوم  سیل  هلقعت  جازملا و  ءوس  لـیخت  نإـف  لـقعتلا  وأ  لـیختلاک  هل  اـیفانم  نکی  مل  اـمم  رخآ  سحل  اکردـم  ناـک  نإ  هل و 
هدـلبتم و ال ریغ  هدوجوم  تناـک  نإ  هل  یتلا  هیـسمللا  هوقلا  ینعا  جازملا  کـلذ  لـماحل  يذـلا  كاردـإلا  وه  ملؤملا  اـمنإ  لـب  لـقعلا 

.هفآلا هذه  هل  يذلا  یسمللا  سحلا  مدعل  عجو  اذ  املأتم  سیل  جلافلا  بحاصف  هریغ  جلافلا و  وحن  یف  امک  هردختم 

یه هیودألا و  نع  رفنتی  هضرمی و  لب  همئالی  امم ال  یه  هوالحلاب و  ذتلی  دق  ضیرملا  نأ  وه  رخآ و  لاکـشإ  عافدنا  رهظ  انرکذ  امب  و 
هذللا نأ  یلع  لدف  هعفنی  همئالی و  امم 

نوکی الف  لامکلا  وه  يذلا  لاصتالل  ایواسم  نوکی  لوألا ال  یلعف  هجو  لک  نم  هل  انیع  امإ  هجو و  لک  نم  هل  اریغ  امإ  نوکی  نأب  - 1
هر لیعامسإ  ربدتف ، اضیأ  املأ  نوکی  الف  كردملا  نع  اجراخ  امولعم  لب  املع  نوکی  یناثلا ال  یلع  املأ و 
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.یفانملا كاردإ  ریغ  ملألا  مئالملا و  كاردإ  ریغ 

هعفان همئالم و ال  تسیل  هعشبلا  هیودألا  اذک  اهل و  الامک  هوق و  لب  لعفلاب  اهل  هفآ  سیل  هیقوذلا و  هتوقل  مئالم  ولحلا  نأ  عفدلا  هجو  و 
اذـه ندـبلا و  جازمل  یفانملا  يدرلا  طلخلا  هدایز  بجوی  کلذ  نأل  عشبلا  همئالم  دوجو  ولحلا و  همئالم  مدـع  اـمنإ  هیقوذـلا و  هوقلل 

ضرعی مل  الـصاح و  ولحلل  كاردإلا  ضرف  ول  امهیکاردإ و  لجأل  اعفن ال  اذـه  الابو و  کلذ  دوعیف  يدرلا  طلخلا  کـلذ  عفد  بجوی 
.هذل اضحم و  اریخ  ناک  رخآ  رمأ 

وأ ایذوم  اطلخ  ءاودلا  جرخی  يذلا  وه  ضراعلا  رمألا  املأ و  اضحم و  ارـش  ناک  رخآ  رمأ  ضرعی  مل  هرارملا و  هعاشبلا و  كردأ  ول  و 
نیلوألا نیکاردإلا  درجمب  عافتنالا ال  ررضلا و  لصحی  نیرمألا  نیذهلف  ندبلا  يوقی  وأ  هب  يذغتی  دیج  طلخ  یلإ  هلیحی 

لاصتالا قرفت  وه  عیمجلا  یف  عجوملا  ملؤملا  نأب  لوقلا  لاطبإ  یف  ( 5  ) لصف

یسحلا ملألا  وه  عجولل و  یتاذلا  ببسلا  نإ  سونیلاج  ءابطألا  مامإ  لاق 

عمجلا بناج  فالخل  لاصتالا  قرفت  همزلی  ذإ  اضیأ  عجوی  امنإ  درابلا  لاصتالا و  قرفت  هنأل  عجوی  امنإ  راحلا  نإف  لاـصتالا  قرفت  وه 
طرفل صفعلا  هقیرفت و  طرفل  ملؤی  ضماحلا  رملا و  هقیرفت و  هدشل  ضیبألا  هعمج و  هدشل  ملؤی  تارصبملا  یف  دوسألا  فیثکتلا و  و 

.خامصلل هتقصالم  دنع  هیئاوهلا  هکرحلا  نم  فنعب  هقرفتلاب  ملؤی  هیوقلا  تاوصألا  اذک  لاصتالا و  قرفت  هعبتیف  هضیبقت 

.عجولل یتاذ  ببس  لاصتالا  قرفت  نأ  یلع  اوقفتا  ءابطألاف  هلمجلاب  و 

ههبـش دوجولا و ال  نم  رخآ  وحنب  مهنطفت  مدع  یلع  ءانب  طقف  یـسحلل  الإ  ناقلطی  هماعلا ال  دنع  ملألا  هذللا و  هظفل  نأ  کش  لوقأ ال 
امإ ملألا  ببـسف  هیلادـتعا  هیجازم  هیفیک  اضیأ  هل  هیلاـصتا و  هروص  هل  هفاـطللا  یف  تواـفتم  فیطل - مسج  سح  لـک  عوضوم  نأ  یف 

.جازملا دض  دوروب  هجازم  لاوز  وأ  لاصفنالا  دوروب  هلاصتا  لاوز 
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ببس  (1) فلتخملا جازملا  ءوس  لاصتالا و  قرفت  وه  یتاذـلا  ببـسلا  نأ  یلع  ءابطألا  رثکأ  سونیلاجف و  مهنیب  فالتخالا  عقو  اذـهلف 
امک تاذلاب  اببـس  حلـصی  امهنم  الک  نأ  یلع  خیـشلا  سکعلا و  یلع  يزارلا  مامإلا  مهنم  نیرخأتملا - نم  هعامجک  مهریغ  ضرعلاب و 
حرش یف  هدوجوم  اهلیصافت  لمملا و  لیوطتلا  هفاخم  اهرکذ  نع  انـضرعأ  تالالدتـسا  تاجاجتحا و  اهنم  لک  یلع  ضرعلاب و  نوکی 

.نوناقلل يزاریشلا  همالعلا 

هوجوب ءابطألا  بهذم  نالطب  یلع  هیقرشملا  ثحابملا  یف  لدتسا  و 

لاصفنالا فداری  لاصتالا  قرفت  نأ  لوألا 

.يدوجو هنأل  عجولل  هلع  حلصی  الف  یمدع  وه  و 

عجولا مئاد  ناسنإلا  ناکل  عجولل  اببس  ناک  ول  هنأ  یناثلا 

امنإ للحتلا  ءاضعألا و  یف  ءاذـغلا  ذوفنب  نانوکی  امنإ  ومنلا  ءاذـتغالا و  نأل  للحتلا  ءاذـتغالا و  هطـساوب  لاصتالا  قرفت  یف  امئاد  هنأل 
.ءاضعألا نم  یش ء  لاصفناب  نوکی 

.هماودب افولأم  راص  دق  امیس و  هملأب  سحی  ذإ ال  ملؤی  رغصلا ال  هیاغ  یف  هنوکل  قرفتلا  اذه  لاقی  ال 

ناک اذإ  ءزج و  نود  ءزجب  صتخم  ریغ  یـش ء  ومنلا  يذـغتلا و  نأل  ادـج  هریثک  اهتلمج  نکل  اریغـص  ناک  نإ  قرفت و  لک  لوقن  اـنأل 
نکی مل  اـمل  دـحاو و  لاـثمألا  مکح  نـأل  کلذـک  وضعلا  عطقک  قرفت  لـک  ناـکل  ملؤم  ریغ  ندـبلا  ءازجأ  قرفت  ناـک  ولف  کلذـک 

.جازم ءوس  هعم  ناک  اذإ  لب  هتاذل  ملؤم  ریغ  قرفتلا  نأ  انملع  کلذک 

لطاب مزاللا  نامزلا و  بسحب  هنع  ارخأتم  رثألا  عقو  امل  تاذلاب  اببس  ناک  ول  قرفتلا  نأ  ثلاثلا 

.جازملا ءوس  اهیف  لصحی  امبر  هظحل  دعب  الإ  ملألاب  سحی  نامز ال  عرسأب  هدحلا و  هیاغ  یف  هلآب  لصح  یتم  وضعلا  عطق  نأل 

دق ضرعلاب و  ملألل  اببـس  هل  مزاللا  لاصتالا  قرفت  نوکی  ذئنیح  ملألل و  تاذلاب  اببـس  فلتخملا  جازملا  ءوس  نوکی  دـق  هنأ  ینعی  - 1
، رکذتف هب  ساسحإلا  مدعل  ضرعلاب  تاذلاب و ال  الصأ ال  ملؤم  ریغ  هنأ  رم  دقف  يوتسملا  جازملا  ءوس  امأ  کلذ و  سکع  یلع  نوکی 

هر لیعامسإ 
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برقعلا هعسل  نم  امالیإ  دشأ  همیظعلا  هحارجلا  ناکل  املوم  ناک  ول  لاصتالا  قرفت  نأ  عبارلا 

.رثکأ هحارجلا  یف  قرفتلا  نوکل 

باوجلا و 

امادعأ تسیل  طئارش  بابسأب و  اهتادادعتـسا  بیقع  هلباقلا  داوملا  یف  ثدحت - یتلا  رومألا  نم  هرئاظن  لاصفنالا و  نأبف  لوألا  نع  امأ 
اهدوجو دوجولا و  هفیعضلا  تایهاملا  رئاسک  جراخلا  یف  لصحت  اهتایهامل  دوجولا و  نم  طسق  اهل  لب  دوجولا - نم  اهل  ظح  هفرص ال 

صئاـقنب و تاـعوضوملا  کـلت  نارتـقا  ههج  نم  هیبلـسلا - اـهتاموهفم  اـهتاناونع و  اـهنم  عزتـنی  ثیحب  اـهتاعوضوم  نوـک  نع  هراـبع 
- اهب ملعلا  اذک  تاذـلاب و   (1) رورـشلا نم  اهـسفنأب  یهف  تایتاذلا  نم  ضراوعلا ال  نم  یهف  اهتاوذل  اهایإ ال  اهباحـصتسا  تاروصق و 

.تاذلاب رورشلا  نم  ملألا  دع  حص  کلذ  لجأل  هب و  مولعملا  عم  دحتم  ملع  لک  نأل 

انأ عم  ریغ  مادعألا ال  یه  تاذلاب  رورشلا  نأب  اومکح  ثیح  ءامکحلا - یلع  نیرخأتملا  ضعب  اهدروأ  یتلا  ههبـشلا  عفدنی  انهاه  نم  و 
دوجو هنیعب  وه  یـشلل ء  كاردإلا  نأل  کلذ  يدوجو و  رمأ  كاردإلا  تاذلاب و  رـش  یفانملا  كاردإ  وه  ملألا و  نأ  هرورـضلاب  ملعن 

تادوجو کلذـک  جراخلا و  یف  ناسنإلا  ینعم  نیع  وه  ناسنإلا  دوجو  نأ  امکف  اجراخف  اجراخ  نإ  انهذـف و  انهذ  نإ  یـشلا ء  کلذ 
اهروضح ینعا  مادـعألا  کلت  تاکاردإ  اذـکف  مادـعألا  کلت  سفن  یه  لهجلا  ممـصلا و  یمعلا و  قرفتلاک و  جراخلا  یف  مادـعألا 

.دوجولا دارفأ  نم  ناک  نإ  تاذل و  ابارش  ملألا  نوکی  اذهل  و  تاذلاب - مدعلا  دارفأ  نم  كاردإلا  روضحلا و  اذهف  هکردملا  هوقلل 

رئاـسک جراـخلا  یف  مدـعلا  هیثـیح  اـهنیعب  یه  تاـکلملا  مادـعأ  یه  یتـلا  هیمدـعلا  رومـألا  هذـه  یف  دوـجولا  هـقیقح  نأ  لـصاحلا  و 
نیتدـحتم امهنوک  یف  اهتیریخ  رعاشملل و  اهروضح  اهنیعب  یه  یتلا  مـالآلا  هیرـش  مکح  اذـک  جراـخلا و  یف  اـهتایهام  عم  تادوجولا 

هرئاظن رئاسک  هنإف  هب  منتغا  کلذ و  مهفاف  دوجولا  هیهاملاک و  موهفملا  بسحب  نیتریاغتم  تاذلاب -

نوکی نأ ال  تاذلاب  ارش  اهنوک  نم  مزلی  الف  امدع  هسفن  یف  ناک  نإ  هنع  مدعلاب  هل و  دوجولاب  فصوی  یشلا ء  رش  نإف  هدوجوملا  - 1
هر لیعامسإ  مهفاف ، هدوجوم 
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يدوجو و  لاصتالا - لاوز  وه  یمدع  ناینعم  هل  قرفتلا  اذک  لاصفنالا و  نأب  هرکذ  امع  باجی  امبر  باتکلا و  اذـه  ریغ  یف  دـجوی  ال 
.مدعلا کلذ  نود  ملؤملا  وه  اذه  تالصتملا و  تالاصتالا و  هرثک  ثودح  وه 

ملـس ول  لاـصتالا و  مدـع  ینعمب  وه  يذـلا  لاـصفنالل  فدارم  ریغ  وه  ضعب و  نع  ءازجـألا  ضعب  هکرح  قرفتلا  نم  دارملا  لوقن  وأ 
سیل هنأ  ینعمب  هتاذب  ابجوم  نوکیف  ههجلا  هذـه  نم  هکاردإ  نکمأ  هب و  قئاللا  هلامک  هدـقاف  وضعلا  هئیه  نوک  هلاحم  همزلیف ال  کلذ 

يأ دـعملا  انهاه  ببـسلاب  دارملاف  ملـس  ول  اهلامک و  نع  هیوضعلا  هئیهلا  جورخ  نم  همزلی  ام  طـسوتب  ناـک  نإ  جازملا و  ءوس  طـسوتب 
ءوسک ملألا  یـضتقا  لصح  یتم  ثیحب  یمدـعلا  قرفتلا  نوک  یف  عانتما  دـجوملا و ال  رثؤملا  عجولا ال  لوبقل  وضعلا  دادـعإل  لـعافلا 

.هیلدج هبوجأ  اذه  جازملا و 

ملألا هلع  مامت  وه  وأ  ملؤم  هسفن  نأ  املؤم  لاصتالا  قرفت  نوکب  ینعن  انأبف ال  ثلاثلا  یناـثلا و  نع  اـمأ  ـالوأ و  هاـنرکذ  اـم  قیقحتلا  و 
هب روعشلا  هیلإ و  سفنلا  تافتلا  عم  ساسح  وضع  یف  تناک  نإ  قرفتلا  نم  هیـسحلا  هروصلا  نأ  ینعن  لب  عجولا  هنع  فلختی  ثیحب ال 
نأ طرشب  امیلأ  قرفتلا  نوک  و  عوبطم - فولأم  دوجو  وه  امب  دوجولا  نأ  نم  رم  امل  هفولأم  هرمتـسم  هروصلا  کلت  ریـصی  نأ  ریغ  نم 

همزلی ام  ههج  نم  لب  جازملا  ءوس  یلع  فقوتلا  مدع  ینعمب  تاذـلاب  ملؤم  وهف  هلاصتا  وأ  وضعلا  هیفیکل  ایفانم  هنوک  ههج  نم  كردـی 
هیکردـم هروص  للحتلا  و  ءاذـتغالا - یف  عقاولا  قرفتلل  نوکی  نأ ال  زوجی  ذـئنیح  هب و  قئاللا  هلامک  هتدام  وأ  وضعلا  هئیه  نادـقف  نم 

ههج نم  لب  اقرفت  ایفانم و  هنوک  ههج  نم  هکاردإ ال  نوکی  وأ  ملؤی - رـضی و ال  افولأم ال  هروصلا  نم  هکردی  ام  ردق  نوکی  وأ  سحلل 
.لوضفلا نع  ندبلا  هیقنت  هوقلا و  هحصلا و  هیقبتب  ندبلل  اعفان  هنوک 

هیلع بترتی  هریغـص  ءازجأ  یف  مئاد  یعیبط  یئاذغلا  قرفتلا  فیک و  عافدنالا  رهاظ  ماکحألا  یف  تاقرفتلا  ءاوتـسا  موزل  نم  هرکذ  ام  و 
هلخادمل نیتمزلتسم  اتسیل  هیمنتلا  هیذغتلا و  نأ  اندنع  قیقحتلا  نأ  یلع  کلذک  سیل  وضعلا  عطق  هریثک و  حلاصم  ندبلل 
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.سفنلا ملع  یف  هیناسفنلا  يوقلا  تابثإ  ثحابم  یف  یجیس ء  امک  یمانلا  يذتغملا و  ءازجأ  نیب  ءاذغلا  ءازجأ 

یلیلحتلا دوجولا  اذـه  الإ  هرمع  هیلإ  غلب  يذـلا  دـحلا  اذـه  یلإ  هتقلخ  ودـب  نم  دوجولا  نم  وحن  هل  نکی  مل  ناسنإلا  نإ  اضیأ  لوقأ  و 
هل و ملأ  ـال  نأ  نظ  قرفتلا  نم  وحنلا  اذـه  هیف  سیل  يذـلا  دوجولا  نم  رخآ  اوحن  كردـی  مل  اـمل  نکل  ملـألا  مئاد  نوکی  نأ  نکمیف 

یف ءاقبلاب  فلک  مث  تاقرفتلا  مادـعألا و  هذـه  هبوشی  يذـلا ال  دوجولا  نم  هیقابلا  هأشنلا  لهأل  ام  كردأ  دـق  ناسنإ  ضرف  ول  کلذـل 
.املأت اعجو و  تامل  ملاعلا  اذه 

لک یف  هثودـح  یلدـبت  دوجو  اهدوجو  وحن  یتلا  عئابطلل  اهانتبثأ  یتلا  هیرهوجلا  هکرحلاک  للحتلاب  لصاحلا  قرفتلا  اذـه  هلمجلاـب  و 
هکاردـلا هوقلا  نأ  نم  انیب  امل  دوجولا  اذـه  یف  هقرفتلا  ملأب  ساسحإلا  عقی  کلذ ال  عم  قباسلا و  نـآلا  یف  ثداـحلا  لاوز  بجوی  نآ 

املؤم ناکف  هریغل  حیحـصلا  جازملا  لثم  نوکی  امبر  دـحأل  جازملا  ءوس  نأ  امک  هل  ملؤم  ریغ  یـشلا ء  دوجو  دوجولا و  اذـه  اهدوجو 
هملؤم عطقلا  هروص  نوک  مدع  یـضتقی  اذهف ال  هظحل  دعب  الإ  هعفد  وضعلا  عوطقم  ملأت  مدع  نم  رکذ  يذلا  امأ  كاذـل و  اذـلم  اذـهل 

يرت هاعدا أ ال  ام  یلع  لدی  الف  تافتلالا  روعشلا و  مدع  عم  ناک  نإ  هتبلا و  املؤم  ناک  هیلإ  تافتلا  هب و  روعش  عم  ناک  نإ  عطقلا  نإف 
طـسوتم وأ  جنرطـشلاب  بعللاـک  اـضیأ  سیـسخ  رمأ  یلإ  وأ  هیملع  هلأـسم  یف  ضئاـخلاک  فیرـش  مهأ  رمأ  یلإ  هرکف  فرـص  نم  نأ 

تایذوملا و نم  ریثک  شطعلا و  عوجلا و  ملأ  كردـی  امبر ال  يویند  مهمب  ماـمتهالا  وأ  هکرعم  یف  عوقولا  وأ  يوقأ  عجوب  ءـالتبالاک 
.تاذلتسملا مکح  اذک 

نوکی نأ  زاوجل  مزالب  سیل  وه  طقف و  لاصتالا  قرفتل  اضیأ  برقعلا  عسل  ملأ  ناک  ول  مزلی  امنإ  کلذ  نأبف  عبارلا  نع  باوجلا  اـمأ  و 
.همیظعلا هحارجلا  نم  اریثأت  يوقأ  نوکی  فلتخم  جازم  ءوس  نم  هیمسلا  هیفیکلا  هطساوب  لصحی  امل 

هنأ یلع  هعابتأ  سونیلاج و  نم  رهتـشا  امک  جازملا  ءوس  نود  لاصتالا  قرفتل  الإ  ریثأتلا  لعجی  مل  نم  یلع  اضقن  دری  امنإ  هرکذ  اـم  و 
نأب مهلبق  نم  باوجلا  نکمی 
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قیرفت هیفف  وضعلا  عطق  امأ  هیـسحلا و  هوقلا  دوجو  عم  وضعلا  یف  هریثک  تاعیطقت  لجأل  ناک  امبر  مومـسلا  یف  دـیدشلا  مالیإلا  ببس 
لبق وأ  هیلإ  عطقلا  رثأ  لصو  يذـلا  یقابلا  لحملا  ناـک  یقاـبلل  لـب  لوصفملا  وضعلل  یتلا  هیـسمللا - هوقلا  قبی  مل  کـلذ  عم  دـحاو و 

.مسلا کلذ  نم  لصاحلا  قرفتلا  رثأ  هیف  يرس  يذلا  وضعلا  نم  اردق  لقأ  عطقلا  کلذ 

لب لاصتالا  قرفت  سفن  سیل  ملؤملا  نأب  هحیحصت  نکمیف  ءابطألا  هرکذ  يذلا  امأ  حیحص - هجو  بهاذملا  هذه  نم  لکل  نأ  ملعا  و 
قرفتلا لاصتالا و  هدـحوب  موقتی  اهدوجوف  هدـحولا  نیع  رم  امک  دوجولا  دوجولا و  هینامـسج  تادوجوملا  هذـه  نأل  هثداحلا  هتروص 

.ملألا وه  رم  امک  هکاردإ  نأل  ملألل  یتاذ  ببس  دوجولا  دض  هدض و 

یلإ هروصلا  هبـسنک  هیلاصتالا  هدـحولا  یلإ  هیجازملا  هیفیکلا  هبـسن  نـألف  جازملا  ءوس  وه  ملؤملا  نأ  وه  مهیفلاـخم و  بهذـم  اـمأ  و 
هیفیکلا هروص  نکمأ  ول  یتح  ضرعلاب  الإ  هدسج  هدامب  هجازم ال  هروصب  ناویح  ناویحلاف  هتدامب  هتروصب ال  یش ء  یـشلا ء  هداملا و 

نم هجازم و  فلاخی  رخآ  جازم  هروصلا  ثیح  نم  ناویحلا  کلذ  وه  امب  ناویح  لک  دـضف  اناویح  ناکل  هدام  ـالب  هیناویحلا  هیجازملا 
هل ال فلتخملا  جازملا  ءوس  وه  هل  تاذـلاب  ملؤملا  داضملاف  لصألا  وه  هروصلا  بناـج  هلاـصتا و  فلاـخی  رخآ  لاـصتا  هداـملا  ثیح 

.هلاصتا قرفت 

رخآلا و حالص  امهنم  لک  حالـصف  يداحتا  هروصلا  هداملا و  نیب  بیکرتلا  نألف  قحألا  حصألا  وه  هعبت و  نم  خیـشلا و  بهذم  امأ  و 
هداسف هداسف 

جازملا ءوس  نم  عون  يأ  ملؤملا  نأ  یف  ( 6  ) لصف

هراشا

اسبای ابطر و  ادراب ال  وأ  اراح  نوکی  نأ  ملؤملا  جازملا  ءوس  یف  خیشلا  طرتشا 
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.اقفتم افلتخم ال  نوکی  نأ  و 

هیلاعفنالا تایفیکلا  نم  هسوبیلا  هبوطرلا و  نألف  لوألا  امأ 

وأ لاصتالا  قرفتل  اببـس  هسوبیلا  لعجب  لکـشیف  لعاف  تاذـلاب  ملؤملا  نیتلعاف و  اتـسیل  اـمهنأ  دـیرأ  نإ  هنأـب  هیلع  دروأ  هیلعفلا و  نود 
ءوس یف  هیف و  ببـسلا  رـصحنی  الف  لاـصتالا  قرفت  طـسوت  ریغ  نم  ینعملا  اذـهب  عجولل  نیببـس  اـنوکیلف  ضارمـألا  نم  ریثکل  اـمهیلک 

نإ کلذک و  لاصتالا  قرفت  درابلا و  راحلا و  نوک  یلع  لیلد  الف  عبطلاب  رثؤملا  ینعمب  تاذـلاب  ببـسلا  امأ  درابلا و  وأ  راحلا  جازملا 
خیـشلا حیرـصتب  لکـشیف  تایفیکلا  نم  اسیل  امه  لعاف و  نع  الإ  نوکی  لاعفنالا ال  لاعفنا و  ساسحإلا  ام و  ساسحإ  عجولا  نأ  دیرأ 

لادـتعالا نع  امهجورخ  دـنع  و  تاسوململا - لئاوأ  لب  هسوسحملا  تایفیکلا  نم  امهنأ  یلع  موقلا  قـالطإ  لـب  هبتک  نم  عضاوم  یف 
.املأ نوکی  کلذک  امه  ثیح  نم  امهکاردإف  نییفانتم  انوکی 

ضرتعا تاذلاب و  ملؤملا  لاصتالا  قرفت  ضبقلا  هدشل  هعبتی  دق  هنأل  ضرعلاب  املؤم  نوکی  دق  سبایلا  جازملا  ءوس  نأ  خیشلا  رکذ  مث 
.عسوأ ناکم  یلإ  هجوحملا  هبوطرلا  هرثکل  مزاللا  دیدمتلا ]  ] دیدحتلا هطساوب  هعبتتسی  دق  اضیأ  بطرلا  نأب 

.اهسفن هبوطرلا  هداملا ال  وه  بجوملا  نوکیف  هداملا  عم  یتلا  هبوطرلا  یف  نوکی  امنإ  کلذ  نأب  بیجأ  و 

ملؤم ریغ  قفتملا  جازملا  ءوس  نألف  یناثلا  امأ  و 

رهوج یف  رقتـسا  يذـلا  نع  هرابع  هنأل  کلذ  مالیإلا و  مدـع  یف  یلـصألا  جازملا  هباـش  ثیح  يوتـسملا  قفتملاـب و  یمـس  کلذـل  و 
ققحتی امنإ  تافانملا  اضیأ  ملأ و  الف  ساسحإ  الف  هساحلل  هیف  لاعفنا  الف  یلـصألا  جازملا  مکح  یف  راص  همواـقملا و  لـطبأ  وضعلا و 

.ملألا ققحتیف  وضعلا  هیفیکل  هیفانتم  هیفیک  كاردإ  ققحتل  بیرغلا  دورو  دنع  یلصألا  جازملا  ءاقب  نم  دب  الف  نیئیش  نیب 

امم يوقأ  تادربـم  هیف  لمعتـست  اـهنأل  هیوق و  هرارح  نع  ـالإ  نخـستی  ـال  بلـصلا  مسجلا  نـأل  بغلا  نم  هرارح  دـشأ  قدـلا  اـضیأ  و 
طرفم نابوذ  یلإ  يدؤت  اهنأل  بغلا و  یف  لمعتسی 
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قفتملا جازملا  ءوس  نوکل  الإ  کلذ  ام  و  بغلا - بحاص  هدجی  ام  باهتلا  نم  دجی  قدلا ال  بحاص  اهنم و  هبلصلا  یتح  ءاضعألا  نم 
لمعتسا اذإ  مث  هبیطتسی  هذلتسی و  کلذ  دعب  هنإ  مث  هب  يذأتی  رتافلا و  ءاملا  نع  هندب  زئمشی  ءاتـشلا  یف  محتـسملا  اضیأ  هب و  سحی  ال 

.انرکذ امل  کلذ  هب و  ملأت  هدربتسا و  لوألا  ءاملا  لمعتسا  اذإ  مث  هذلتسی  هدعب  مث  هب  يذأت  اراح  ءام 

ام هیلع  دروف  هیفیک  وضعل  ناک  اذإف  رخآلل  ایفانم  امهدحأ  نوکیل  نیرمأ  توبث  دنع  الإ  ققحتی  فصو ال  هافانملا  نأ  کلذ  حیـضوت  و 
لب ناتیفیک  كانه  نکی  ملف  لطبأ  نإف  لطبی  مل  وأ  وضعلا  کلذ  هیفیک  لـطبأ  دـق  هیلع  دراولا  نوکی  نأ  اـمإ  ولخی  ـالف  هتیفیک  داـضی 

وـضعلا هیفیک  لاطبإ  یلع  يوقی  دراولا ال  ناک  اذإ  امأ  الـصاح و  ملألا  نوکی  ـالف  هلـصاح  تاـفانملا  نکی  ملف  هدـحاو  هیفیک  كاـنه 
ملألا ققحتی  مرج  الف  ذـئنیح  تافانملا  کلتب  روعـشلا  لـصحف  هیلع  دراولا  هیفیک  وضعلا و  هیفیک  نیب  هلـصاح  هاـفانملا  نوکی  ذـئنیحف 

.لیق ام  اذه  ملؤی  فلتخملا  جازملا  ءوس  ملؤی و  قفتملا ال  جازملا  ءوس  نأ  یف  ببسلا  وه  اذهف 

.قیقحت کش و  هیف  لوقأ 

یف اهل  واسم  صخـشتلا  یف  اهل  فانم  رخآ  صخـش  درو  اذإف  هیجازملا  هیـصخشلا  هیفیکلاب  یـصخشلا  وضعلا  ماوق  نأ  وهف  کشلا  امأ 
.هیناثلا تکردأ  هوق  يأبف  یلوألا  تلطب  اذإف  دحاو  لحم  یف  نییفانتملا  لب  نیلثملا  عامتجا  مزل  الإ  و  یلوألا - لطبی  نأ  بجو  عونلا 

هیناثلا دوروب  يدأتیف  سفنلل  هفولأم  تناک  سفنلا و  دـنع  هرـضاح  هسوسحملا   (1) هتروصف تلطب  نإ  یلوألا و  نأ  وهف  قیقحتلا  اـمأ  و 
.وضعلا سفنلا ال  وه  عیمجلا  ظفاح  جازملا و  ضوع  نم  يرخأ  هیفیکب  تقو  لک  یف  وضعلا  ماوق  هفولأملا و  لاوزل  بجوملا 

ناک اذإ  کلذ  الصأ و  كردی  لب ال  عجوی  دق ال  فلتخملا  جازملا  ءوس  نأ  ملعا  و 

اذإف هرـس  سدـق  فنـصملا  بهذـم  وه  امک  ساحلا  رهوجلا  عم  هدـحتم  سفنلا  دـنع  هرـضاحلا  هسوسحملا  هروصلا  نأ  یفخی  ـال  - 1
بسحب روضحلا  نامزلا و  بسحب  نالطبلا  نأب  عفدلا  نکمی  و  سفنلا - دنع  هرـضاح  هسوسحملا  هروصلا  نوکی  فیکف  یلوألا  تلطب 

هر لیعامسإ  ربدتف ، رهدلا 
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هلاحلا کلت  یلع  هدایزلا  نوکی  یناثلا  نامزلا  یف  هتافانمب و  هب و  رعـشی  الف  ادج  الیلق  نوکی  الوأ  هنم  ثداحلا  نإف  جـیردتلاب  هثودـح 
افلتخم ماد  ام  هکاردإ  رمتسی  مث  اکردم  نوکی  هترثکل  هنإف  هعفد  ثدحی  ام  فالخب  اذه  نامز و  لک  یف  اذک  اهب و  روعشم  ریغ 

ضعب یلع  اهضعب  لیضفت  تاذللا و  لیصفت  یف  ( 7  ) لصف

دنع هعبرـألا  هذـه  یف  رـصحنی  یـسحلا و  یلاـیخلا و  یمهولا و  یلقعلا و  یلإ  هکردـملا  هوقلا  بسحب  مسقنی  ملـألا  هذـللا و  نم  لـک 
.هوالحلاب قئاذلا  هیهشلا و  هسوململا  هیفیکلاب  سماللا  وضعلا  فیکتک  رهاظف  یسحلا  امأ  قیقحتلا  ثحبلا و 

.ماقتنالا رفظلل و  لوصحلا  هوجرملا  هلصاحلا و  تاذللا  لیختکف  یلایخلا  امأ  و 

لیق امک  هبوغرملا  ینامألا  هعفانلا و  نونظلاکف  یمهولا  امأ  و 

ادغر انمز  اهب  انشع  دقف  الإ  ینملا و  هیاغ  نکت  لصحت  نإ  ینامأ 

روص نم  هلقعتی  ام  مث  هعاطتسالا  ردقب  هلیـصحت  بجاولا  نم  هلقعتی  ام  هیف  لثمتی  نأ  الامک و  اضیأ  لقاعلا  رهوجلل  نألف  یلقعلا  امأ  و 
دنع ادافتـسم و  القع  ریـصی  ثیحب  ماهوألا  نونظلا و  بئاوش  نع  ایلاخ  اقباطم  الثمت  هلک  دوجولا  ماظن  ینعأ  هبترتملا  هتباثلا  هتاـمولعم 

اذ هیلقعلا ال  هذللا  باب  یف  اذتلم  هذل و  اذال و  ذئنیح  ریـصیف  تادوجوملا  هذـه  لک  وه  يذـلا  لقعلاب  هدـحتم  اهنیعب  سفنلا  ریـصت  نم 
.طقف هذل 

هذللا یه  هذهف  کلذب  ذتلم  وه  نذإف  کلذ  دنع  لامکلا  اذهل  كردـم  وه  لقاعلا و  رهوجلل  ریخ  لامکلا  اذـه  نأ  کش  هلمجلاب ال  و 
سیل نم  امأ  هدض و  وه  ثیح  نم  هدض  هروص  كردی  هدض و  لامکلا  کلذ  هنأش  نم  امل  لصحی  نأ  وهف  یلقعلا  ملألا  امأ  هیلقعلا و 

.ملألا اذه  نع  غراف  وهف  کلذ  هل  لصحی  نأ  هنأش  نم 

هیلقعلاف سحلا  امیس  يوقلا  رئاسل  یتلا  هیلقعلا و  هذللا  هذه  نیب  انسیاق  اذإ  مث 
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.هیفیک يوقأ  هیمک و  رثکأ 

.عطقنی الف  مودأ  اهدوجو  یهانتی و  نأ ال  داکی  لب  رثکأ  تالوقعملا  لیصافت  ددع  نألف  لوألا  امأ 

تالامکلا نوکیف  روشقلا  رهاوظلاب و  قلعتی  ام  الإ  كردـی  سحلا ال  لوقعملا و  دوجوملا  هنک  یلإ  لـصی  لـقعلا  نـألف  یناـثلا  اـمأ  و 
دقفل هبنتلا  دنع  مالآلا  لاح  فرعی  اذه  بسحب  امهـسایق و  یلع  امهل  هعباتلا  تاذللاف  کلذـک  اهتاکاردإ  متأ و  مودأ و  رثکأ و  هیلقعلا 

.تالامکلا کلت 

.هیناسفن هیفیک  یلقع ال  رهوج  ذئنیح  اهنأل  هیناسفنلا - تایفیکلا  سنج  نع  هجراخ  یهف  تلمک  اذإ  هیلقعلا  هذللا  نأ  ملعا  و 

.هیناسفنلا تایفیکلا  نود  هسوسحملا - تایفیکلا  نم  امهدع  یغبنی  اضیأ  ملألا  هذللا و  نم  یسحلا  لیق  نإف 

یه یتلا  ملألا  هذـللا و  سفن  امأ  هرارملا و  هوـالحلاک و  اـهنم  ملأـتی  وأ  اـهب  ذـتلی  یتلا  هیفیکلا  وه  سحلا  هلآـب  كردـملا  نأـب  بیجأ 
.اهکاردإ یلإ  هرهاظلا  ساوحلل  لیبس  الف  لینلا  كاردإلا و 

هلوقم نم  اناکل  الإ  یبسنلا و  یلقعلا  ینعملا  سیل  ملألا  هذـللاب و  دارملا  نأل  دـیدسب  سیل  وه  ءالـضفلا و  ضعب  هرکذ  امم  اذـه  لوقأ 
.هبسنلا هروصلا ال  وه  قیقحتلا  وه  امک  كاردإلا  كاردإلا و  سنج  نم  امه  هب و  ملأتی  وأ  سفنلا  هذلتسی  ام  دارملا  لب  فاضملا 

نم كاردإلا  تالآ  یف  هدوجوملا  ماسجألا ال  داوم  یف  هدوجوملا  یه  هسوسحملا  تایفیکلا  سنج  نم  دـعی  ام  نإ  لاقی  نأ  قیقحتلاف 
باـب نم  هرارملا  هوـالحلا و  هدوربـلا و  هرارحلا و  مسا  اـهیلع  قلطی  اـمنإ  ساوحلا  یف  هدوجوملا  هذـه  كاردـإلا و  تـالآ  یه  ثیح 

تایفیکلا نم  هنأ  عم  هیرهوج  هیهام  نم  لوقعم  هنأ  هانعم  رهوج  هنإ  رهوجلاـب  ملعلا  یف  لاـقی  اـمک  ملعلا  یلع  مولعملا  هیهاـم  قـالطإ 
قالطإ کلذکف  لوقعملا  لقعلا و  باب  یف  نیبنس  امک  یناسفن  یجراخ  ضرع  ینهذ  رهوج  رهوجلاب  ملعلاف  هیناسفنلا 
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اهنم یــش ء  سیل  اندـنع و  هیناـسفن  تاـیفیک  اـهلک  روـصلا  کـلتف  سفنلا  هـلآ  یف  هدوـجوملا  هروـصلا  يأ  سحلا  یلع  سوـسحملا 
سوسحملا یف  لب  سحلا  یف  سحلل  طسوت  ذإ ال  سحلاب  ـال  سفنلاـب  ـالإ  اـهکاردإ  نکمی  ـال  ساوحلا و  يدـحإب  دـحأل  اـسوسحم 

.هنع جراخلا 

یف یئرملا  هروص  عابطناب  راصبإلا  ناک  ول  ذإ  یجراخلا - رمألا  وه  رـصبلاب  سوسحملا  نإف  هیرـصبلا  هذـللا  یف  کـلوق  اـمف  تلق  نإـف 
.دسافملا نم  کلذ  ریغ  ریغصلا و  یف  میظعلا  عابطنا  داسف  مزل  صوصخملا  وضعلا 

هروصلا کلت  ملاعلا و  اذه  ریغ  یف  سفنلل  هرـصبملا  هروصلا  لثمتب  هنإف  هروهـشملا  بهاذـملا  ریغ  رخآ  رمأ  راصبإلا  یف  انبهذـم  تلق 
سفنلاب ال همئاق  یه  هیناسفنلا و  تایفیکلا  سنج  نم  اهلکش  اهنول و  لب  تایـسحلاب  هامـسملا  تایفیکلا - هذه  سنج  نم  تسیل  اضیأ 

هنایب دعوم  داعملا و  ملع  یف  عفان  ادـج  فیرـش  هنإف  قیقحتلا  اذـه  روغ  كردـیلف  لحملاب  لاحلا  لعافلاب ال  لوعفملا  مایق  رـصبلا  هلآب 
.عضوملا اذه  ریغ 

فثکأ سحلا  ناک  املک  اهلک و  ساوحلا  یف  ناثدـحی  ملألا  هذـللا و  نإ  لاق  هنأ  سونیلاج  نع  لـقن  هنأ  اـنهاه  ملعی  نأ  یغبنی  اـمم  و 
فطلأ یه  یتلا  رانلا  هبشی  يذلا  رونلاب  متی  هنأل  رصبلا  ساوحلا  فطلأ  يوقأ و  هذللا  ملألا و  ناکف  رثکأ   (1) دراولا عم  هتمواقم  تناک 
تراص مرج  الف  عورقملا  ءاوهلا  هتلآ  نأل  رصبلا  نم  هفاطل  لقأ  عمسلا  الیلق و  الإ  رصبلا  یف  يذألا  هذللا و  نوکی  مرج ال  الف  رـصانعلا 

الف ءاوهلا - نم  ظلغأ  وه  راخبلا و  هسوسحم  نأل  عمـسلا  نم  هفاطل  لقأ  مشلا  مث  رـصبلا  یف  اهنم  رثکأ  هساحلا  هذه  یف  يذألا  هذـللا و 
مرج الف  ءاملا  هجرد  یف  هبذعلا  هبوطرلا  هتلآ  نأل  مشلا  نم  ظلغأ  قوذلا  عمسلا و  رصبلا و  یف  اهنم  رثکأ  مشلا  یف  يذألا  هذللا و  مرج 

أطبأ يوقأ و  دراولا  عم  هتمواقم  تناکف  ضرألا  سایق  یف  هنأل  ساوحلا  عیمج  نم  ظلغأ  سمللا  رثکأ و  قوذلا  یف  يذألا  هذللا و 

فعـضأ ساسحإلا  كاردإلا و  ناکف  لقأ - لاعفنالا  ناک  رثکأ  همواقملا  تناک  اـملک  هنأ  هدـقان  هریـصب  يذ  یلع  یفخی  ـال  لوقأ  - 1
، مهفاف بیبطلا  اذـه  هرکذ  ام  سکع  ساوحلا  یف  ملألا  هذـللا و  باب  یف  رمألا  نوکی  اذـه  یـضتقمبف  فعـضأ  ملألا  هذـللا و  تناـکف 

هر لیعامسإ 
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.يوقأ هیف  يذألا  هذللا و  تراص  مرج  الف 

تاذـللا نم  فعـضأ  لایخلا  هذـل  نوکی  نأ  هنم  مزلی  هرکذ  اـمف  اـیکذ  بلقلا  فیطل  ـال  سفنلا و  میکح  نکی  مل  سونیلاـج  نإ  لوقأ 
.اهکردی مل  هنأک  هیلقعلا و  هذللا  اذک  و  همواقم - كانه  روصتی  ذإ ال  اهلک  هیسحلا 

اهل همئالم  هروص  كاردإب  هوق  لک  هذل  ذإ  اهماود - یفف  ناک  ول  لب  ملألا  هذللا و  لصأ  یف  اهل  لخدـم  امم ال  اهمدـع  همواقملا و  مث 
يوقأ فثکأ و  اهضعب  فطلأ و  اهضعب  فعضأ و  اهضعب  يوقأ و  اهضعب  دوجولا  دودح  نم  دح  هوق  لکل  معن  اهدض  هروصب  اهملأ  و 

.هذل اهاوقأ  تادوجولا 

لب يوقأ  ضرألا  رـصانعلا و  فعـضأ  رانلا  نأ  اضیأ  ملـسن  فعـضأ و ال  وهف  فطلأ  وه  ام  يوقأ و  وهف  فثکأ  وه  اـم  نأ  ملـسن  ـال  و 
لیعاـفأ اـمهل  ناـسنإلا و  ناویحلا و  دوجو  نم  يوقأ  نیطایـشلا  نجلا و  دوجو  نإـف  قیقحتلا - دـنع  قحأ  یلوأ و  عـیمجلا  یف  سکعلا 

اضیأ ایداحآ و  تایصوصخلا  تناک  نإ  الامجإ و  قدصلا  رتاوتم  وه  امک  رـشبلا  اهراشعأ  نم  رـشع  یلع  ردقی  هیوق ال  لامعأ  هقاش و 
ذلأ نوکیف  يوقأ  اهکاردإف  ههبـش  ریغ  نم  اهنم  موقأ  يوقأ و  کلذ  عم  یه  و  رـصانعلا - نم  فطلأ  اهنأ  یف  ههبـش  هیف ال  ام  کـلفلا و 

.اذاذلإ دشأ  نوکیف  اکاردإ  يوقأ  فطلألا  نأ  ملعف 

هـسفن هیرـصنعلا و  داوملا  هذـه  نم  لصاح  یناویحلا  جازملا  نأ  اهتاکردـمل  اهتاکاردإ  توافت  یف  هجولاف  ساوحلا  هذـه  لاح  اـمأ  و 
.هجازم نم  هثعبنم 

یلع بلاغلا  اذهلف  كالمألا  كالفألا و  حاورألا و  ئدتبا  اهدعب  رانلا و  مث  ءاوهلا  مث  راخبلا  مث  ءاملا  مث  ضرألا  هندب  یلع  بلاغلا  مث 
مث تارـصبملا  تاعومـسملا و  مـث  تامومـشملا  مـث  تاـموعطملا  مـث  تاـسوململا  كاردإ  هیـسنجلا  هبـسانملا  مـکحب  دارفـألا  رثـکأ 

مهتاکردمل هعباتلا  مهمالآ  مهتاذل و  سایق  اذکه  تاینیقیلا و  تایلقعلا و  مث  تانونظملا  تالیختملا و 
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هیف لکشی  ام  لح  ساوحلا و  هذل  یف  خیشلا  هلاق  ام  بیقعت  یف  ( 8  ) لصف

ءافشلا تایعیبط  نم  سفنلا  ملع  نم  هسداسلا  هلاقملا  نم  ثلاثلا  لصفلا  یف  لاق 

.ملأ اهتاسوسحم و ال  یف  اهلعفل  هذل  ام ال  اهنم  ساوحلا 

لب کلذـب  ملأتی  ناولألاب و ال  ذـتلی  هنإف ال  رـصبلا - لثمف  ملأ  اهل و ال  هذـل  یتلا ال  امأف  تاسوسحملا  طسوتب  ملأتی  ذـتلی و  اـم  اـهنم  و 
سیلف ءوضلاک  طرفم  نول  نم  نیعلا  دـیدش و  توص  نم  نذألا  تملأت  نإف  نذـألا - یف  لاـحلا  اذـک  ذـتلی و  کلذـب و  ملأـتی  سفنلا 

.هیسمل هذل  کلذ  لاوزب  هیف  ثدحی  کلذک  یسمل و  ملأ  هیف  ثدحی  هنإف  سملی  ثیح  نم  لب  رصبی  وأ  عمسی  ثیح  نم  اهملأت 

.همئالم وأ  هرفانم  هیفیکب  افیکت  اذإ  ناذتلی  ناملأتی و  امهنإف  قوذلا  مشلا و  امأ  و 

قرفتب لب  لوألا  سوسحملا  نم  هیفیک  طسوت  ریغب  ملأتی  ذـتلت و  دـق  اهب و  ذـتلی  دـق  هسوململا و  هیفیکلاب  ملأتی  دـق  هنإف  سمللا  اـمأ  و 
.لاکشإلا هیاغ  یف  اذه  هلوقب  یحیسملا  وه  نوناقلا و  یحراش  ضعب  هیلع  ضرتعا  خیشلا و  لاق  ام  یهتنا  همایتلا  لاصتالا و 

كاذ وه  نوکی  نأ  امإ  عضوملا  اذه  یف  هبهذمف  ساوحلا - یه  هیئزجلا  تاسوسحملل  كردـملا  نأ  دـقتعی  يری و  ناک  هنإف  الوأ  امأ 
الوق رـصبلا  عمـسلا و  ریغ  یف  هلوق  نوکیف  یناثلا  ناک  نإ  عمـسلا و  رـصبلا و  یف  همالک  ضقان  نوکیف  لوـألا  ناـک  نإـف  نوکی  ـال  وأ 

.ادساف

لوقن ذـئنیح  اذـهب و  همکاح  لقعلا  ههیدـب  هریغ و  هکردـی  نأ  لیحتـسی  صاخ  سوسحم  هل  ساوحلا  نم  دـحاو  لک  نألف  ایناث  اـمأ  و 
.يذوملا نوللا  طرفملا و  توصلل  هکردملا  یه  نیعلا  نذألا و  یف  هلصاحلا  هسماللا  هوقلا  نإ  لاقی  نأ  روصتی  فیک 

مئالملا مئالم و  وه  ثیح  نم  مئالملا  كاردإ  اهنأب  تفرع - ام  یلع  هذللا  دح  هنإف  ملألا  هذللا و  هدحل  ضقانم  کلذ  نألف  اثلاث  امأ  و 
هیسحلا تارصبملا  كاردإ  هرصابلا  هوقلل 
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.هیسمللا ال 

رـصبلا كاردإ  نوکی  لوألاب  لاق  نإف  نوکی  وأ ال  ساوحلل  املأ  هذـل و  نوکی  نأ  امإ  تاـسوسحملا  هذـه  كاردإ  نـألف  اـعبار  اـمأ  و 
ناک نإ  قوذـلا و  مشلل و  ملأ و ال  هذـل و ال  سملل  نوکی  الف  یناثلاب  لاق  نإ  املأ و  هیذوملا  ناولألل  هکاردإ  هذـل و  هنـسحلا  ناولألل 
یف سفنلل  طئاسو  اهلک  سمخلا  ساوحلا  هذـه  نأل  لاحم  وه  حـجرم و  ریغ  نم  احیجرت  کلذ  ناـک  ضعب  نود  ضعبلل  اـملأ  هذـل و 

.هیئزجلا تاسوسحملا  كاردإ 

هبیطلا و تاوصألا  هعماسلا  هوقلا  هنسحلا و  ناولألا  هرـصابلا  هوقلل  مئالملا  لاقی  نأ  هلأسملا  هذه  یف  يدنع  قحلا  یحیـسملا و  لاق  مث 
ناک اذإ  و  كردـملل - كردـملا  هروص  روضح  كاردإلا  نأ  یلع  ءانب  هذـل  رومألا  هذـهل  اهکاردإ  نإ  ساوحلا و  یقاـب  یف  کلذـک 

مامإلا لاق  ملألا و  اذک  مئالم و  وه  ثیح  نم  مئالملا  كاردإ  الإ  هذلل  ینعم  ذإ ال  هذللا  هل  هرهاظلا  ساوحلا  نم  لک  نوکیف  کلذـک 
.قحلا وه  خیشلا و  هلاق  ام  اذه  خیشلا  مالک  لقن  دعب  ثحابملا  باتک  یف  يزارلا 

.مئالملا كاردإ  اهنأب  هذللا  دح  هنأ  عم  کلذب  ذتلت  نیعلا ال  نأ  خیشلا  معز  فیکف  راصبإلا  وه  رصبلل  مئالملا  نأ  کش  لیق ال  نإف 

هذـه یف  اـهل  تـالآ  ءاـضعألا  هذـه  سفنلا و  وه  عماـسلا  رـصبملا و  لـب  هکردـم  هوق  نیعلا  یف  نأ  یلع  دـعاسن  ـالف  نحن  اـمأ  لوقنف 
.لاکشإلا اذه  انع  عفدناف  تاکاردإلا 

كاردإ لب  ناولألاب  هرـصابلا  هوقلا  فاصتا  لیحتـسی  هنإف  هرـصابلا  هوقلل  همئالم  تسیل  ناولألا  نأ  رذـعلاف  خیـشلا  بهذـم  یلع  امأ  و 
اهل لصح  ترـصبأ  اذإ  هرـصابلا  هذـل و  هکاردإ  لعج  لب  هذـل  مئالملا  لوصح  لعجی  مل  خیـشلا  و  هرـصابلا - هوقلل  مئالی  رمأ  ناولـألا 

ءایـشألا و كردت  سفنلا  لب  هکردم  اهنوک  كردی  مل  اهنإف  مئالملا  هذه  كاردإ  هل  لصحی  مل  ناولألا و  كاردإ  وه  يذـلا  مئالملا 
.هذللا اهل  لصحی  مرج  الف  ءایشألا  کلت  تکردأ  اهنأ  كردت 
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مل امب  خیـشلا  مالکل  هرکذ  يذـلا  هیجوتلا  اذـه  یف  و  ساوحلا - سفنلا ال  یه  كردـملا  نأ  نم  هراـتخا  اـمیف  هسفن  یلع  ضرتعا  مث 
هذـهل همئالم  اهنوک  ملـسی  نأ  امإ  تاسوسحملا  هذـه  نأ  هلـصاح  اـم  لاـقف  خیـشلا  مـالک  هیقح  ـالوأ  یعدا  هنأ  هعم  هعفد  یلع  ردـقی 
اکاردإ اهکاردإ  ناک  ساوحلل  اـمئالم  سوسحملا  نوک  ملـس  نإـف  سوسحملا  ـال  ساـسحإلا  وه  ساوحلل  مئـالملا  لاـقی  وأ  ساوحلا 

.مئالملل

وه اهل  مئالملا  نأ  معز  کلذ و  نم  عنم  نأ  امأ  مئالملا و  كاردإ  یه  هذـللا  هلوق  ضقانی  ناولألاب  ذـتلی  ـال  رـصبلا  کـلذ  دـعب  هلوقف 
هذـل میلـست  همزل  لوألاب  لاق  نإف  هذـللا  وه  هکاردإ  وأ  هذـللا  وه  مئالملا  لوصح  نأب  لوقن  نأ  امإ  ولخی  الف  سوسحملا  ساـسحإلا ال 

اهل سیل  اهب و  ساسحإلا  لب  تاسوململا  اهل  مئالملا  سیل  هنـأل  سمللا  هساـح  یف  هذـللا  تبثی  ـال  نأ  همزل  یناـثلاب  لاـق  نإ  رـصبلا و 
همالک یهتنا  لاکشإلا  هجو  اذهف  ساسحإلا  کلذل  كاردإ 

نوناقلل تایلکلا  حرش  یف  يزاریشلا  همالعلا  لاق  و 

هراشا

.رظن هیف  یحیسملا و  مالک  لقن  ام  دعب 

ذتلم و ال مکاح و ال  كردم و ال  لب ال  ساوحلا  یه  تاسوسحملل  كردملا  نأ  خیشلا  بهذم  نأ  ملـسن  انأبف ال  الوأ  هرکذ  امیف  امأ 
دانـسإ زاجملا و  نم  برـضب  ساوحلا  یلع  ظافلألا  هذـه  قالطإ  سفنلا و  ریغ  همکحلا  یف  نیخـسارلا  نم  هریغ  خیـشلا و  دـنع  ملأـتم 

اهکردـی ام  تاکردـملا  نمف  فلتخی  اهکاردإ  نأ  الإ  هرثأ  یفتقا  نم  يزارلا و  مامإلاک  نیرخأـتملا  طـالغأ  نم  ساوحلا  یلإ  اـهیناعم 
.تایلکلاک اهتاذب 

سفنلا و اهکردتف  اهب  هصاخلا  تاسوسحملاب  ساوحلا  تالآ  فیکتی  نأب  کلذ  تایئزجلا و  یه  تالآلا و  هطساوب  اهکردی  ام  اهنم  و 
روضح نوکی  اهتالآب  تایئزجلا  اهتاذـب و  تایلکلا  كردـت  اهنأل  كردـی و  هب  اـمیف  كردـملا  هروص  روضح  كاردـإلا  نـأل  کـلذ 

نع اـهتلآ  لـب  هساـحلا  لاـعفنا  ساـسحإلا  ناـک  اـمل  نکل  ساوحلا  تـالآ  یف  هسوـسحملا  تاـیئزجلا  روـضح  اـهتاذ و  یف  تاـیلکلا 
اهسوسحم نع  هساح  لک  هلآ  لاعفنا  بجو  صاخلا  اهسوسحم 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


139 ص :

سفنلا نإ  ثیحب  نوکی  اهـسوسحمب - اـهفیکت  ساوـحلا و  تـالآ  ضعب  لاـعفنا  نأ  ـالإ  سوـسحملا  کلذـب  اـهفیکت  اـهب و  صاـخلا 
.هسماللا هماشلا و  هقئاذلاک و  اهتاسوسحم  نع  تالآلا  لعفنی  ثیح  اهکردی 

هذل مشلا و  یف  هبیطلا  هحئارلا  هذل  مفلا و  یف  ولحلا  هذل  كردی  ناسنإلا  نإف  اذهل  هعماسلا و  هرـصابلاک و  کلذـک  نوکی  ام ال  اهنم  و 
هبـصعلا یف  توصلا  هذـل  ـال  نیتبـصعلا و  یقتلم  یف  ـال  هیدـیلجلا و  یف  هنـسحلا  روـصلا  هذـل  كردـی  ـال  و  سمللا - هلآ  یف  هموـعنلا 

ساوحلا و تالآ  ضعب  لاعفنا  نإ  لیق  امل  هرصبملا ال  هعومسملا و  تایفیکلاب  نافیکتی  رصبلا  عمـسلا و  اتلآ  تناک  نإ  هشرفتـسملا و 
مهللا هرـصابلا  هعماسلاکف و  یناثلا  امأ  هماشلا و  هقئاذلا و  هسماللاک و  لوألاف  ینآ  ضعبلا  تالآ  لاعفنا  ینامز و  اهـسوسحمب  اهفیکت 

هرضخلا ءوضلا و  یقبیف  هریغ  یلإ  هانلوح  مث  هیف  رظنلا  انقدح  هدیدش و  هرضخ  وأ  يوق  ءوض  یلإ  انرظن  اذإ  امک  هردنلا  قیرط  یلع  الإ 
.ینذأ یف  دعب  توصلا  لاقی  امک  اریسی  انامز  اهفیکت  یقبی  دق  عمسلا  هلآ  یف  اذک  و  هیدیلجلا - یف 

نیریخألا ال هلآ  ملأتت و  وأ  ذـتلت  سفنلا و  اهکردـی  ثیحب  ردـق  هل  انامز  اهـسوسحم  نع  لـعفنت  لوـألا  ثـالثلا  هلآ  نأ  خیـشلا  دارمف 
.ملأتت وأ  ذتلتف  سفنلا  هکردی  ثیحب  ردق  هل  انامز  اهب  فیکتی  اهسوسحم و ال  نع  لعفنت 

ملسم ریغف  ینامز  اهـضعب  ینآ و  اهـضعب  نأ  امأ  و  اینآ - اهکاردإ  نوک  یف  ساوحلا  كارتشال  فیخـس  وخر  مالک  وه  هولاق و  ام  اذه 
.لیلد نم  دب  الف  هاعدا  نمف 

اهتاسوسحمب یقاوبلا  ثالثلا  فیکتک  هب  نافیکتی  لب  اهسوسحمب  نافیکتی  رـصبلا ال  عمـسلا و  یتلآ  نأ  یلإ  بهذی  مل  خیـشلا  نإ  مث 
ثیح نم  ذتلت  هقئاذلا  نإف  یقاوبلا  فالخب  رـصبی  عمـسی و  ثیح  نم  تارـصبملا  تاعومـسملاب و  ناذـتلی  رـصبلا ال  عمـسلا و  نأ  الإ 
ثیح نم  ثـالثلا  هذـل  كردـت  سفنلا  نأ  نم  اـنرکذ  اـم  هیف  ببـسلا  سملت و  ثیح  نم  هسمـاللا  مشت و  ثیح  نم  هماـشلا  قوذـت و 

.امهیسوسحمب امهاتلآ  فیکتی  ثیح  نیریخألا  هذل  كردی  اهتاسوسحمب و ال  اهتالآ  فیکتی 
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.هانرکذ ام  هدنس  کلذ و  هبهذم  نأ  ملسن  لاقی ال  نأ  قحلا  باوجلاف  اذه  یلع  و 

وه امهل  كردملا  لب  نیعلا  نذألا و  هسمال  طرفملا  نوللا  میظعلا و  توصلل  كردملا  نإ  لوقی  خیـشلا ال  نألف  ایناث  هرکذ  امیف  امأ  و 
هـسمال یف  يذوملا  نوللا  نذألا و  هسمال  یف  طرفملا  توصلا  هثدـحی  لاصتا  قرفت  قیرطب  اهتـسمال  هلآ  ملأتملا  هرـصابلا و  هعماسلا و 

.نیعلا

ثیح نم  ناملأتی  امهنأل ال  لب  کلذ  نالطبل  لیق  ام  یلع  ینامز  ینآ ال  امهکاردإ  نأل  امهنم ال  ملأتی  ـالف  رـصبلا  عمـسلا و  هلآ  اـمأ  و 
.رصبی عمسی و 

كردـم نأ  یلإ  بـهذ  خیـشلا  نأ  یلع  و  تارـصبملا - كاردإ  هرـصابلا  هوـقلل  مئـالملا  نأ  یلع  ینبم  هنـألف  اـثلاث  هرکذ  اـمیف  اـمأ  و 
ملأتملا نأ  یلإ  بهذ  هنأل  يوقلا و  نم  اهریغل  سفنلل ال  نانوکی  امنإ  قفاوملا  مئالملا و  نأل  ناعونمم  امه  نیعلا و  هسمال  تارـصبملا 

.قح مالک  وه  هسماللا و  اهترصاب ال  كردملا  نیعلا و  هرصاب  نیعلا ال  هسمال  وه  يذوملا  نوللا  نم 

وه حـجرم و  ریغ  نم  احیجرت  کلذ  ناک  ضعبلا - نود  ضعبلا  یف  هذـل  اـملأ و  ناـک  نإ  هنأ  ملـسن  ـال  اـنألف  اـعبار  هرکذ  اـمیف  اـمأ  و 
.اهتاسوسحم نع  اهتالآ  لعفنی  ثیح  ساوحلا  هذل  سفنلا  كاردإ 

اهکاردإ نإ  لاقیل  ائیـش  كردت  هوقلا ال  نأ  و  يوقلل - سفنلل ال  نانوکی  امنإ  قفاوملا  مئالملا و  نأل  لطابف  هراتخا  يذـلا  قحلا  امأ  و 
يزاریشلا همالعلا  مالک  یهتنا  ماقملا  اذه  یف  يدنع  ام  اذهف  هذللا  یه  رومألا  هذهل 

ثاحبأ هیف  لوقأ و 

دحتی دقف  هتوافتم  تائـشن  تاذ  سفنلا  نإف  حیحـصب  هقالطإ  یلع  سیلف  سفنلا  الإ  ملأتم  ذـتلم و ال  نأ ال  نم  هرکذ  ام  نألف  الوأ  امأ 
ساوحلا لعف  نأ  مولعم  اهلعف و  لعفت  ساوحلاب  تدحتا  اذإ  هلعف و  لعفی  لاعفلا  لقعلاب  تدـحتا  اذإ  ساوحلاب و  دـحتی  دـق  لقعلاب و 

هذل بسانملا  كاردإ  هساحلا و  کلت  بسانی  هساح  لک  لعف  ساوحلا و  بسانی 
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.قرف ریغ  نم  اهتاسوسحم  كاردإب  یقاوبلا  ثالثلا  هذل  نأ  امک  رصبملا  عومسملا و  كاردإب  رصبلا  عمسلا و  هذل  نوکی  نأ  بجیف 

اهکاردإ هلـآلا و  لـعفنی  ثـیح  نوـکی  ـال  نیلوــألا - نیــسوسحملل  سفنلا  كاردإ  نأ  نـم  هرکذ  يذــلا  قرفلا  نــألف  اــیناث  اــمأ  و 
هذـللا تابثإ  یف  نیعـضوملا  نیب  قرفلا  یف  هل  لخدـم  همیلـست ال  ریدـقت  یلع  هلآلا  لعفنی  ثیح  نوکی  هیقاـبلا  هثـالثلا  تاـسوسحملل 
عـضوم ریغ  كاردإلا  لحم  نوک  نینثالل و  اهمدع  هذللا و  دوجو  یف  صان  خیـشلا  مالک  نإف  رخآلا  ضعبلل  اهمدع  ساوحلا و  ضعبل 

نود ساوحلا  هذل  أشنم  امهدـحأ  نوک  یف  امهل  هیلخدـم  يأف  هتحـص  همیلـست و  ضرف  ول  رخآ  ضعب  یف  هنیع  اهـضعب و  یف  لاعفنالا 
.ساوحلا نود  سفنلا  هذل  أشنم  یناثلا  سفنلا و 

افیکت دـق  رـصبلا  عمـسلا و  یتـلآ  نأـب  فرتـعا  دـق  وـه  اـهتاسوسحم و  روـصب  اـهفیکت  ـالإ  سیل  ساوـحلا  كاردإ  نـألف  اـثلاث  اـمأ  و 
كاردإ لامکلا و  كاردإ  هنأل  هلاحم  هذل ال  ناک  اکاردإ  ناک  اذإ  مئالملا  كردملا  هروصب  فیکتلا  نأ  یف  ههبش  امهیسوسحمب و ال 

کنیذ یتیفیکب  امهفیکت  وه  يذلا  امهیسوسحمل  امهکاردإ  نوکی  نأ  کلذ  نم  مزلیف  هب  یشلا ء  کلذل  هذل  ناک  یـشل ء  لامک  لک 
فالخب رصبی - عمسی و  ثیح  نم  رصبملا  عومسملاب و  ناذتلی  رـصبلا ال  عمـسلا و  نأب  مکح  امیف  ببـسلا  امف  امهل  هذل  نیـسوسحملا 

.یقاوبلا

.هلآلا فیکتی  ثیح  نیرخآلا  هذل  كردی  هلآلا و ال  فیکتی  ثیح  نم  ثالثلا  هذه  هذل  كردت  سفنلا  نأ  ببسلا  لاق  نإف 

نحن امیف  هل  لخدـم  ثیح ال  ثیح و  نإف  اهمدـع  هذـللا و  یف  اقرف  قرفلا  اذـه  بجوی  همیلـست ال  ضرف  یلع  کـلذ و  ملـسن  ـال  اـنلق 
.هل هذللا  تناک  سحلل  ناک  نإ  اهل و  هذللا  تناک  سفنلل  ناک  نإ  كاردإلاف  كاردإلا  عبات  هذللا  ذإ  هددصب 

ههبش اهبـسانی و ال  ام  كاردإ  هوق  لکل  مئالملا  نإف  دراو  ریغ  تارـصبملا  كاردإ  هرـصابلا  هوقل  مئالملا  نوکل  هعنم  نألف  اعبار  امأ  و 
فشملل لامک  ءوضلا  نوللا و  نأ  یف 
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.اهل مئالم  لامک  اهکاردإ  هفشم و  هیدیلجلا  هفیطللا  و 

باب نم  نوکی  ام  اهمرج  یف  نأل  هیرصب  هوق  هیسمل و  هوق  نیعلل  لاقی  نأ  خیشلا  یلع  اثلاث  هدروأ  امع  یحیـسملا  باوج  یف  باوصلاف 
هیف اضیأ  دیدشلا  ءوضلا  اذک  طرفملا و  نوللا  اذـک  نیعلاب  كردـی  ام  ءاوضألا و  ناولألا و  باب  نم  نوکی  ام  اضیأ  هیف  تاسوململا و 

نیکاردـإلا و نیعوـضوملا و  فـالتخال  ضقاـنت  ـالف  هسمـاللاب  سمللا  هرـصابلاب و  راـصبإلاف  هسوـملم  ههج  هرـصبم و  هـهج  ناـتهج 
.نیکردملا

قحلا و کلذ  لاطبإ  لطابلا  هقح و  قحلا  لب  قحب  سیل  یحیـسملا  هراـتخا  يذـلا  قحلا  لاـطبإ  یف  اریخأ  هرکذ  يذـلاف  اـسماخ  اـمأ  و 
ریراحنلا ءالؤه  نم  بجعلا  تیـضقل  ینإ  هیلع و  دراولا  لاکـشإلا  لح  همهف و  یلع  ردـقی  مل  یحیـسملا  نکل  قح  اضیأ  خیـشلا  مالک 

لح یلع  مهنم  دحأ  ردقی  مل  ثیح  مهدعب  ءاملعلا  رئاس  نوناقلا و  حارش  نم  مهریغ  يزاریـشلا و  يزارلا و  یحیـسملا و  ینعأ  هثالثلا 
.هتمکح هلضف و  نم  انیلع  نم  ام  یلع  دمحلا هللا  هنع و  ثحبلا  هل و  شیتفتلاب  مهئانتعا  عم  هقیقحت  خیشلا و  هرکذ  ام 

لئاوأ باـب  نم  هیجازم  هیفیکب  فیکت  ینامـسج  رهوج  نم  هیوهلا  لـصاح  ناویح  وـه  اـمب  ناوـیحلا  نإ  ماـقملا  اذـه  قـیقحتل  لوـقنف 
هذـه ظافحناب  ناطونم  هداسف  هحالـص و  هیـسمللا و  کلت  دودـح  نم  یلادـتعا  دـح  هنم  وضع  لکل  لـب  ناویح  لـکل  تاـسوململا و 

یه هسماللاب و  یمـسی  هیفیکلا  هذهل  هکردم  هوق  هل  سفن و  لامک و  هیفیکلا  هذه  یف  هل  همدعب و  اصخـش و  وأ  اعون  هیجازملا  هیفیکلا 
هوق هیف  يرـسی  امیف  هلخاد  اضیأ  موشیخلا  ناسللا و  نذألا و  نیعلاک و  هیـسحلا  ءاضعألا  دـش و  ام  ـالإ  هئازجأ  هندـب و  لـک  یف  هیراـس 

.هیسمللا هیفیکلا  کلت  يرسی  امیف  هلخاد  یه  امک  سمللا 

یش لکل  مئالملا  نأ  رم  دق  هدض و  وه  ثیح  نم  هدض  كاردإ  ملألا  مئالم و  وه  ثیح  نم  مئالملا  كاردإ  یه  هذللا  نأ  کش  و ال 
همئالملا تاسوململا  كاردإف  بیرقلا  هسنج  عون  نم  هدـض  هعون و  نم  نوکی  نأ  بجی  یـشلا ء  لامک  هل و  هوق  الامک و  نوکی  ام  ء 

تاذلاب و اهل  املأ  نوکی  اهدـض  كاردإ  اهتطـساوب و  سفنلل  تاذـلاب و  اهل  هذـل  نوکیف  ءاضعألا  رئاس  یف  یتلا  هیـسمللا  هوقلل  لامک 
ناویح وه  امب  ناویحلل  یفانملا  مئالملاف و  هطساولاب  سفنلل 
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.ناویح اهکردم  نم  اهنم و  ولخی  یتلا ال  هیسمللا  هیناویحلا  هوقلل  ملأ  هذل  امهکاردإ  تاسوململا و  سنج  نم  امه  امنإ 

هندب و ظفحنی  اهکاردإ  هوقب  اهب و  یتلا  هیقوذلا  هیفیکلا  ناویحلا  ندب  ماوق  یف  یـسمللا  اهکاردإ  هوق  هیـسمللا و  هیفیکلا  هذـه  دـعب  مث 
- اهب يذتغی  یتلا  تاقوذملا  سنج  نم  کلذـک  اهلامکب  طونم  هلامک  تاسوململا و  سنج  نم  هندـب  نأ  امک  هوشن و  هیاغ  یلإ  یقبی 

نم هیلامک  هجرد  نیتیفیکلا  نیتاه  دـعب  و  ملأ - هلجأل  بابلا و  اذـه  نم  فانم  اهل  هیقوذ و  هذـل  هئازإب  یقوذ و  لاـمک  هیقوذـلا  هوقللف 
هیراخبلا حاورألاک  هئاضعأ  فئاطل  اهب  يذغتی  امم  اهنأ  الإ  ماوقلا  یف  جایتحا  ریثک  هفیثکلا  هؤاضعأ  اهیلإ  جـتحی  مل  هماشلا  تاکردـم 
مئامـشلا كاردإ  یف  ملأ  هبیطلا و  حـئاورلا  كاردإ  یف  هذـل  موشیخلا  یف  یتلا  هفیطللاب  هماشلا  هوقلل  نوکیف  حورلا  لامک  حورلا  نألف 

.هؤاضعأ یناویحلا و  ندبلا  هب  فصتی  امم  ثالثلا - تایفیکلا  هذه  لک  ههیرکلا و  هنتنملا 

توصلا وأ  رونلاب  موقتم  هئاضعأ  نم  یـش ء  اهنم و ال  ماوقلا  لصحتم  ریغ  ناویح  وه  امب  ناویحلاف  هعماسلا  هرـصابلا و  تاکردم  امأ  و 
ضرعی امنإ  یناملظ و  فیثک  مسج  هنأل  ناویحلا  نع  الـضف  مسج  وه  امب  مسجلا  قامعأ  نع  هدـیعبلا  تاـئیهلا  نم  ءوضلا  هیفیک  نـأل 

.هتیهام رهوجلا و  هقیقح  نع  هجراخلا  هفارطأ  هحوطسل و  هل  عباتلا  نوللا  ءوضلا و 

هیفیک اذ  هئاـضعأ  نم  وضع  ـال  یناویحلا و  مسجلا  سیلف  توصلا  يذ  مسج  هقیقح  نع  ضارعـألا  دـعبأ  وـه  يذـلا  توـصلا  اذـک  و 
هذل و نوکیف  وضعلا  کلذل  بسانملا  لامکلا  كاردإ  هکاردإ  نوکیف  هل  الامک  امهنم  یش ء  لوصح  نوکی  یتح  هعومسم  وأ  هرصبم 

تاوصألا كاردإ  نیعلل و  هرـصابلا ال  هیناسفنلا  هوقلل  لاـمک  هذـل و  هیرونلا  تارـصبملا  كاردإ  معن  یفاـنملل  اـکاردإ  هدـض  كاردإ 
نیتوقلا نیتاهل  یفانملا  مئالملا و  ریغ  نیوضعلا  نیذـهل  یفانملا  مئالملاف و  نذألل  هیعمـسلا ال  هیناـسفنلا  هوقلل  مئـالم  هذـل و  هنـسحلا 

.ءاضعألل فانم  مئالم و  امهنیب  امهنإف  هیسمللا  هیقوذلا و  هیمشلا و  هثالثلا  يوقلل  یفانملا  مئالملا و  فالخب 

سیل مومشملا و  موعطملا و  سوململا و  سنج  نم  ناویح  وه  امب  ناویحلا  هلمجلاب  و 
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تومی نیموی  وأ  اموی  موعطملا  و  کلهی - هعاس  سوململا  هنع  عطق  اذإ  اذـهل  ناولألا و  تاوصألا و  سنج  نم  ناویح  وه  امب  ناویحلا 
توافتی ذإ ال  تاوصألا  ناولألا و  راونألا و  هنع  عطق  ملظم  راغ  یف  یقب  اذإ  کلذک  هب و ال  ررضتی  الیوط  وأ  اریصق  انامز  مومـشملا  و 

راونألا و هیؤر  نع  ذـتلیف  هیددـعلا  هفیرـشلا  بسنلا  ملاع  راونألا و  ملاع  نم  یه  یتلا  هسفن  ناکمل  یناـسنإلا  ناویحلا  ـالإ  مهللا  هلاـح 
- طرفملا نوللا  وأ  دیدشلا  ءوضلا  نع  نیعلا  ررضت  امأ  هشحوملا و  هردکلا  ناولألا  تاملظلا و  نع  ملأتی  هنوزوملا و  تامغنلا  عامتـسا 

اهب ررـضتی  نیتروصلا  یف  دـیدش  درب  وأ  دـیدش - رح  هیفیک  نع  نیعلل  سامملا  طـسوتملا  ءاوهلا  ولخی  ـال  ذإ  نیعلا  هسمـال  ههج  نمف 
هـسماللا نأ  خیـشلا ال  هیلإ  حول  امک  خامـصلل  عراقلا  ءاوهلا  همداـصم  لـجألف  دـیدشلا - توصلا  نع  خامـصلا  ررـضک  اذـک  نیعلا و 

مئالملا نأ  صخلملاف  ءاوهلا - نم  عراقلا  تسمل  هعماسلا  وأ  سوململا  ءاوهلا  تکردأ  هرـصابلا و  نأ  ـال  توصلا و  ءوضلا و  تکردأ 
هقئاذـلا و هسماللا و  تاکردـم  نم  وه  هفیثک  هبکرم  ماسجأ  یه  یتلا  اهلاحم  اهتالآل و  هینامـسج و  يوق  یه  یتلا  ساوحلل  یفانملا  و 

.هماشلا

لب نذألا  نیعلل و  ناتلاح  امه  ثیح  نم  امهل  و ال  امهتاکاردإ - عضاومل  هیفانم  همئالم و ال  تسیلف  هعماسلا  هرصابلا و  تاکردم  امأ  و 
ام اذهف  امهتطـساوب  سفنلل  لب  ملأ  هذل و ال  نیتاهل  تبثت  مالآ و ال  تاذـل و  لوألا  ثالثلل  تبث  مرج  الف  سفنلل  ناتوق  امه  ثیح  نم 

ماعنإلا لضفلا و  یلو  هللا  ماقملا و  اذه  یف  يدنع 

هیناسفنلا تایفیکلا  نم  امه  ضرملا و  هحصلا و  یف  ( 9  ) لصف

دیدرتلل وأ  هملک  تسیل  همیلس و  اهل  عوضوملا  نم  لاعفألا  اهنع  ردصت  هلاح  وأ  هکلم  اهنأب  نوناقلا  لوأ  یف  خیشلا  اهفرعف  هحـصلا  امأ 
امک هخسارلاب  صتخی  الف  هخسار  ریغ  وأ  هخسار  تناک  ءاوس  هیناسفنلا  هیفیکلا  وه  هحصلا  سنج  نأ  یلع  هیبنتلل  لب  دیدحتلل  یفانملا 

اهلجأل هنع  ردصی  یناویحلا  مسجلا  یف  هکلم  اهنإ  ءافشلا  یف  خیشلا  لاق  ام  یلع  ضعبلا  معز 
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هلاق ام  یلع  یـضرع  یف  یتاذ و ال  یف  کش ال  كانه  سیلف  قافتالاب  هحـص  وه  ام  جورخل  هفوئم  ریغ  همیلـس  اهریغ  هیعیبطلا و  هلاعفأ 
یف لب  هحـصلا  تاموقم  نم  یـش ء  یف  کش  هکلملا  وأ  لاحلا  تحت  هحـصلا  جاردـنا  یف  کشلا  نم  مزلی  هنإ ال  ثحاـبملا  بحاـص 

لماش فیرعتلا  اذـه  هیف و  ام  تفرع  دـق  کنأ  یلع  همدـع  خوسرلا و  ضراعب  یه  امنإ  هکلملا  لاحلا و  نیب  هفلاخملا  نـأل  اهـضراوع 
نم هلاعفأ  تناک  اذإ  ام  وه  اضیأ و  تابنلا  هحـص  لوانتی  هنأـب  ثحاـبملا  بحاـص  هرکذ  اـم  تاـناویحلا و  نم  هریغ  ناـسنإلا و  هحـصل 

سفنألا تاوذب  هصتخملا  يأ  هیناسفنلا  تایفیکلا  نم  نانوکی  امنإ  هکلملا  لاحلا و  نأل  دیدس  ریغ  همیلـس  عفدلا  مضهلا و  بذـجلا و 
.رارکت ءافشلا  فیرعت  یف  مزلی  اذه  یلع  هب و  اوحرص  ام  یلع  هیناویحلا 

امهالک هیتاـبنلا و  هیناویحلا و  نم  معأ  سفنـألاب  داری  وأ  هیفیکلا - قلطم  نم  خـسارلا  ریغ  خـسارلا و  لاـحلا  هکلملاـب و  داری  نأ  مهللا 
.حالطصالا فالخ 

اهلک لاعفألا  هنع  ردصی  ثیحب  هبیکرت  هجازم و  یف  ناسنإلا  ندب  نوکی  اهب  هئیه  هحصلا  نأ  نوناقلا  نم  رخآ  عضوم  یف  رکذ  ام  امأ  و 
نع اهصولخ  اهتمالس  لاعفألا و  هحصب  دارملا  ناسنإلا و  هحص  یه  بطلا  یف  اهنع  ثوحبملا  هحـصلا  نأ  یلع  ینبمف  همیلـس  هحیحص 

یـشلا ء فیرعت  اهب  وضعلا  ندـبلا و  هحـص  فیرعت  نوکی  الف  يوغللا - ینعملا  بسانی  اـم  یلع  یعیبطلا  يرجملا  یلع  اـهنوکب  هفـآلا 
.هسفنب

.زئاج سوسحملاب  سوسحملا  ریغ  فیرعت  و  سوسحم - ریغ  ندبلا  یف  سوسحم و  رمأ  لاعفألا  یف  هحصلا  نأ  مهضعب  رکذ  اذهل  و 

ینعأ عوضوملا  نأب  رعـشم  عوضوملا  نم  هلوق  و  لاحلا - وأ  هکلملا  کلت  أدـبملا  نأب  رعـشم  لاـعفألا  هنع  ردـصت  هلوق  نأـب  ضرتعا  و 
اهنع ردـصی  هیفیک  ینعملا  یلباـق و  عوضوملا  یلعاـف و  أدـبم  هحـصلا  نأ  امهدـحأ  نیهجوب - بیجأ  أدـبملا و  وـه  وـضعلا  وأ  ندـبلا 

.همیلس هحیحص  هیف  هلصاحلا  عوضوملا  نم  هنئاکلا  لاعفألا 

ردصی ام  ینعملا  هیلعافلا و  هلعلا  هلآ  هلزنمب  هطساو  لعاف  عوضوملا  نأ  امهیناث  و 
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لباق و ندب  وه  امب  ندبلا  نإف  یـضرم  ریغ  هلآ  هیناسفنلا  هوقلا  العاف و  ندـبلا  لعج  نکل  عوضوملا و  نم  لاعفألا  اهتطـساوب  اهلجأل و 
.العاف نوکی  لباقلا ال 

هداملا عوضوملاب و  هموقتم  اهتاوذـک  اهلاعفأ  نأل  اهتاعوضوم - هکرـشب  الإ  اـهلاعفأ  اـهنع  ردـصی  ـال  هینامـسجلا  يوقلا  نأ  قیقحتلا  و 
اذه و  میلـسلا - لعفلا  ردـصم  ندـبلا  نوکل  هلع  هحـصلا  نأ  دارملاف  اهریغل  هنخـسم  رانلا  نوکل  هلع  هیرانلا  رانلا و  وه  الثم  نخـسملاف 

ءابلا و نم  حـضوأ  لیلعتلا  یف  ماللا  نأل  ءافـشلا  هرابع  یف  هنم  حـضوأ  یناثلا و  فیرعتلا  یف  نوناقلا  هرابع  یف  حـضاو  موهفم  ینعملا 
.حوضولا هیاغ  یف  اهنع  ضارتعالا  عافدناف  نع  نم  یه 

رکذ همیلـس و  ریغ  اهل  عوضوملا  نم  لاعفألا  اهنع  ردصی  هلاح  وأ  هکلم  يأ  هحـصلل  هداضم  هئیه  هنأب  خیـشلا  هفرع  دـقف  ضرملا  امأ  و 
نأب رعـشم  اذـه  ملأ و  وأ  جازم  وه  ثیح  نم  ینعأ  تسل  مدـع  وه  هقیقحلاب و  ضرم  وه  ثیح  نم  ضرملا  نأ  ءافـشلا  نم  عضوم  یف 

.ءالضفلا ضعب  هیلإ  راشأ  ام  یلع  هیمالک  نیب  قیفوتلا  هجو  هکلملا و  مدعلا و  لباقت  امهنیب 

نإف لاعفألا  یف  هفآلا  أدبم  یه  هئیه  ثدحت  هئیهلا و  کلت  لوزت  ضرملا  دنع  لاعفألا و  همالـس  أدبم  یه  هئیه  هدـنع  هصحلا  نأ  وه  و 
امهنیبف هیناثلا  هئیهلا  سفن  نع  هرابع  لعج  نإ  هکلملا و  مدـعلا و  لباقت  امهنیبف  اهلاوز  یلوألا و  هئیهلا  مدـع  نع  هراـبع  ضرملا  لـعج 

.قاب لاکشإلاف  الإ  رخآلا و  یف  زاجم  امهدحأ  یف  هقیقح  وأ  نیرمألا  نیب  كرتشم  ضرملا  ظفل  نأ  دیری  هنأک  داضتلا و  لباقت 

وه هرهـشلا و  بسحب  داضتلا  لباقت  رم و  ام  یلع  صاخلا  فرعلا  وه  قیقحتلا و  بسحب  هکلملا  مدعلا و  لباقت  امهنیب  نأ  دارملا  لیق  و 
بـسحب هیدرفلا ال  هیجوزلاک و  اعمتجی  نأ  نکمی  دـحاو و ال  عوضوم  یلإ  نابـسنی  نارمأ  نیدـضلا  نأ  روهـشملا  نأل  یماعلا  فرعلا 

.نیحالطصالا فلاخت  لباقتلا  ثحبم  یف  تفرع  دق  بیرق و  سنج  تحت  فلاختلا  هیاغ  یف  امهنوک  مزلیل  قیقحتلا 
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هکرحلل و نوکـسلاک  رخآلل  امدـع  نوکی  دـق  يروهـشملا  داضتلا  یف  نیدـضلا  دـحأ  نإ  لاـق  ثیح  کلذـب  حرـص  دـق  خیـشلا  نأ  و 
- فالخلا هیاغ  امهنیب  نأ  یف  ءافخ  هحـصلاک و ال  يدوجو  اضیأ  ضرملا  نأـب  رعـشی  اـمبر  هداـضم - هئیه  هلوق  نکل  هحـصلل  ضرملا 

اوقفتا مهنأب  ثحابملا  بحاص  ضرتعا  هیناسفنلا و  هیفیکلا  وه  دحاو  سنج  تحت  نیجردنم  قیقحتلا  بسحب  نیدض  العجی  نأ  زاجف 
هیفیکلا تحت  لخادـب  اـهنم  یـش ء  ـال  لاـصتالا و  قرفت  بیکرتلا و  ءوس  جازملا و  ءوس  هثـالث - هدرفملا  ضارمـألا  ساـنجأ  نأ  یلع 

.هکلملا لاحلاب و  هامسملا  هیناسفنلا 

اذک هرارح  یمحلا  لاقی  ثیح  هب  حرـصی  ام  یلع  لادـتعالا  نع  جازملا  جرخ  اهب  یتلا  هبیرغلا  هیفیکلا  سفن  امإ  هنألف  جازملا  ءوس  امأ 
.لعفنی نأ  هلوقم  نم  وهف  اهب  ندبلا  فاصتا  امإ  و  هسوسحملا - تایفیکلا  نم  یه  اذک و  و 

الخاد اهنم  یـش ء  سیل  لاعفألاب و  لخم  يرجم  دادـسنا  وأ  لکـش  وأ  عضو  وأ  ددـع  وأ  رادـقم  نع  هرابع  هنألف  بیکرتلا  ءوس  اـمأ  و 
نم لکـشلا  اهـسأرب و  هلوقم  عضولا  تایمکلا و  نم  ددـعلا  رادـقملا و  نأل  کلذ  اهب و  ندـبلا  فاصتا  اذـک  هکلملا و  لاحلا و  تحت 

.لعفنی نأ  هلوقم  نم  فاصتالا  تایمکلاب و  هصتخملا  تایفیکلا 

اهتحت هحـصلا  لخدـی  مل  هکلملا  لاحلا و  تحت  ضرملا  لخدـی  مل  اذإ  هلوقم و  تحت  لخدـی  یمدـع ال  هنألف  لاصتالا  قرفت  اـمأ  و 
نم اـمإ  لاـصتالا  قرفت  بیکرتـلا و  ءوـس  جازملا و  ءوـس  نأ  نم  فـقاوملا - یف  هرکذ  اـم  ـال  هریرقت  لـصاح  اذـه  اـهل  ادـض  هنوـکل 

اهنالطب روهظل  تالمتحملا  یقابب  دـتعی  مل  هنأب  رذـعلا  لیق و  امک  لخم  راصتخا  هنإـف  مدـعلا ] وأ   ] همدـع وأ  عضولا  وأ  تاـسوسحملا 
تالمتحملل انایب  سیل  کلذـک  يرجم  دادـسنا  وأ  عضو  وأ  ددـع  وأ  لاعفألاب  لخم  رادـقم  امإ  بیکرتلا  ءوس  انلوق  نأل  نالطبلا  رهاظ 

.یفخی امک ال  ماسقألل  لب 

أـشنم هنم  دارملا  هحماسم و  هیف  اذـک  اذـکب و  ضرملا  مهمیـسقت  نأ  وه  هلوهـسلا و  هیاغ  یفف  روکذـملا  ضارتعالا  نع  باوجلا  امأ  و 
رومألا هذه  دحأ  دنع  لصحت  هیناسفن  هیفیک  هنأ  دوصقملاف  لاصتالا  قرفت  وأ  بیکرتلا  ءوس  وأ  جازملا  ءوس  امإ  ضرملا 
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وأ جازملا  لادـتعا  یلع  هحـصلا  قلطی  امک  کلذ  عاونألا و  مسا  اـهیلع  قلطأ  تاـعونم  اـهنإ  لـیق  اـم  ینعم  اذـه  اـهرابتعاب و  مسقنت  و 
هسوسحملا تایفیکلا  نم  جازملا  نأ  عم  حیحص  جازم  لاقیف  لدتعملا  جازملا 

ضرملا هحصلا و  نیب  هطساولا  یف  ( 10  ) لصف

هحـصلا و ال اهیلع  قدـصی  هلاـح ال  توبث  یف  فـالخلا  سیل  ضرملا و  هحـصلا و  نیب  هطـساولا  توبث  یف  مهنیب  فـالتخالا  عقو  مث 
حیحـص هنأ  ندبلا  یلع  اهعم  قدصی  هفـص ال  هلاح و  توبث  یف  لب  یـصحی  امم ال  کلذ  ریغ  یلإ  هویحلا  هردقلا و  ملعلاک و  ضرملا 

هفآ هئاضعأ  ضعبب  نم  لافطألا و  خیاشملا و  نیهقانلل و  امک  سونیلاج  اهتبثأف  ضیرم  حیحـصب و ال  سیل  هنأ  قدصی  لب  ضیرم - وأ 
.ضعبلا نود 

طئارشلا یـسن  هنأل  کلذ  نظ  امنإف  هضرم  هتحـص و ال  لاح ال  وه  اطـسو  ضرملا  هحـصلا و  نیب  نأ  يأر  يذلا  نأ  خیـشلا  هیلع  در  و 
دحاو نامز  یف  هنیعب  دـحاو  عوضوملا  ضرفی  نأ  طئارـشلا  کلت  طـسو و  هل  سیل  اـم  طـسو و  هل  اـم  لاـح  یف  یعارت  نأ  یغبنی  یتلا 

ناک نیرمألا  نع  عوضوملا  ولخی  نأ  زاج  کلذک و  ضرف  اذإف  اهنیعب  هدحاو  رابتعالا  ههجلا و  هنیعب و  ادحاو  ءزجلا  نوکی  نأ  هنیعب و 
يوس جازملا  لدتعم  نوکی  نأ  زاج  دحاو و  نامز  یف  هنیعم  ءاضعأ  وأ  دحاو  وضع  هنم  ربتعا  دحاو و  ناسنإ  ضرف  نإف  هطساو  كانه 

نأ همیلس و  ءاضعألا  وضعلا و  کلذب  متی  یتلا  لاعفألا - عیمج  هنع  ردصی  ثیحب  بیکرتلا  يوس  جازملا  لدتعم  نوکی  وأ ال  بیکرتلا 
يوس جازملا  لدـتعم  نوکی  وأ ال  بیکرتلا  يوس  جازملا  لدـتعم  نوکی  نأ  نم  دـب  ناک ال  نإ  هطـساو و  كاـنهف  کلذـک  نوکی  ـال 

نوکی نأ ال  ضرملا  یف  ربتعا  دق  وه  همالک و  یهتنا  هطـساو  امهنیب  دـحاو  سیل و ال  هنأل  وأ  رخآلا  نود  امهدـحأ  هنأل  امإ  بیکرتلا -
نم یـش ء  نوکی  اهل  هئیه  نع  وأ  لاعفألا  عیمج  همالـس  أدبم  یه  یتلا  هحـصلا  مدـع  نع  هرابع  هنوکل  امإ  همیلـس  وضعلا  لاعفأ  عیمج 

لاعفألا
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.ذئنیح هطساولا  ءافتنا  یف  ءافخ  افوئم و ال 

هیعیبطلا و ینعأ  وضعلا  لاعفأ  عیمج  نوکی  هئیه  نع  هرابع  لعجی  نأب  همیلـس  ریغ  لاعفألا  عیمج  نوکی  نأ  ضرملا  یف  ربتعا  اذإ  امأ  و 
عیمج هفآ  تربتعا  نإ  ضعبلا و  نود  امیلـس  وضعلا  لاعفأ  ضعب  نوکی  نأب  هطـساولا  توبث  یف  ءافخ  ـالف  هفوئم  هیناـسفنلا  هیناویحلا و 

.ضرملا ریسفت  یف  فالتخالا  یلع  اینبم  فالتخالا  نوکی  اذه  یلع  رهظأ و  هطساولا  توبثف  ءاضعألا 

وأ دـحاولا  وضعلا  نوک  هحـصلاب  دارأ  هطـساولا  یفن  نمف  اـیظفل  عازنلا  نوـکی  نأ  هبـشی  تاـثحابملا و  بحاـص  لاـق  کـلذ  لـجأل  و 
اهتبثأ نم  کلذـک و  نوکی  نأ ال  ضرملاب  همیلـس و  لاعفألا  اهنع  ردـصی  ثیحب  هریثک - تاقوأ  وأ  دـحاو  تقو  یف  هریثکلا  ءاضعألا 

یف هفوئم و  هلاعفأ  نوکی  ثیحب  ءاضعألا  لک  نوک  ضرملاب  همیلـس و  لاعفألا  اهنع  ردـصی  ثیحب  ءاـضعألا  لـک  نوک  هحـصلاب  دارأ 
اودحی نأل  الإ  هیناثلا  هلاحلا  تبثی  هنأ ال  نوناقلا  لوأ  یف  رکذ  ثیح  هحصلا  ریـسفت  یف  فالتخالا  یلع  هئانتباب  رعـشی  ام  خیـشلا  مالک 

هنع ردصی  نم  هحص  جرخیل  لاعفألا  عیمج  همالس  طارتشا  لثم  کلذ  هجاح و  اهیلإ  مهب  ام  اطورـش  اوطرتشی  نوهتـشی و  امک  هحـصلا 
جرخیل تقو  لـک  یف  ضعبلا و  نود  حیحـص  هئاـضعأ  ضعب  نم  هحـص  جرخیل  وضع  لـک  نم  ضعبلا و  نود  همیلـس  لاـعفألا  ضعب 

نیهقانلا لافطألا و  خیاشملا و  هحص  جرخیل  اهلاوزل  بیرق  دادعتسا  ریغ  نم  افیص و  ضرمی  ءاتش و  حصی  نم  هحص 

امهریغ مغلا و  حرفلا و  یف  ( 11  ) لصف

هراشا

.هراضلا هعفانلا و  رومألا  نم  اهاوق  ضعب  یف  مستری  امل  اهیف  ثدحت  تالاعفنال  هعبات  تایفیک  سفنلل  ضرعی  دق 

مغلا حرفلا و  اهنمف 

هکرح اهعبتی  هیناسفن  هیفیک  وه  مغلا و  ذـلملا و  یلإ  لوصولل  ابلط  ندـبلا  جراـخ  یلإ  حورلا  هکرح  اـهعبتی  هیناـسفن  هیفیک  وه  حرفلاـف 
لخاد یلإ  حورلا 
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[. هیلع  ] اهیلع عقاو  ذوم  نم  افوخ  ندبلا 

هوهشلا اهنم  و 

.ذذلتلل ابلط  مئالملل  ابذج  رهاظلا  یلإ  حورلا  هکرح  اهعبتی  هیناسفن  هیفیک  وه  و 

بضغلا اهنم  و 

.ماقتنالل ابلط  رفانملل  اعفد  جراخلا  یلإ  حورلا  هکرح  اهعبتی  هیناسفن  هیفیک  وه  و 

عزفلا اهنم  و 

.الیختم وأ  ناک  اعقاو  يذوملا  نم  افوخ  لخادلا  یلإ   (1) حورلا هکرح  اهعبتی  ام  وه  و 

نزحلا و 

.الیلق الیلق  لخادلا  یلإ  حورلا  هکرح  اهعبتی  ام  وه  و 

مهلا اهنم  و 

ءاجر فوخ و  نم  بکرم  وه  رظتنی و  رـش  وأ  عقی  ریخ  هنم  روصتی  رمأ  ثودـحب  جراخلا  لخادـلا و  یلإ  حورلا  هکرح  اهعبتی  ام  وه  و 
لیق کلذلف  لخادـلا - ههج  یلإ  رظتنملا  رـشلل  رهاظلا و  ههج  یلإ  عقوتملا  ریخللف  هتهج  یلإ  سفنلا  تکرحت  رکفلا  یلع  بلغ  امهیأف 

.يرکف داهج  هنإ 

لجخلا اهنم  و 

هلابب رطخی  مث  نطابلا  یلإ  حورلا  ضبقنی  ثیح  حرف  عزف و  نم  بکرملاک  هنأل  جراخلا  لخادـلا و  یلإ  حورلا  هکرح  اـهعبتی  اـم  وه  و 
دنع هحضاو  اهیناعمف  الإ  و  مزاوللا - صاوخلا و  نم  اهنم  دحاو  لکل  ام  یلإ  هراشإ  اهلک  هذه  ایناث و  طسبنیف  هرـضم  ریثک  هیف  سیل  هنأ 
مغلا بلقلا و  مد  نایلغ  بضغلا  هضابقنا و  مغلا  بلقلا و  طاسبنا  حرفلا  لاقی  امک  تالاعفنالا  سفنب  رـسیف  حـماستی  ام  اریثک  لـقعلا و 

تـضرع اذإ  هیناسفن  هیفیک  اهنم  الک  نأل  لطاب  کلذ  مدـلا و  بلقلا و  طاسبنا  رورـسلا  هیف و  يذـلا  مدـلا  ضاـبقنا  بلقلا و  راـصحنا 
.هیراخب هفیطل  یه  سفنلا و  نع  لعفنملا  رهوجلا  یف  تالاعفنالا  هذه  همزلی 

یمـس غامدلا  نم  ناک  نإ  و  ایناویح - احور  یمـس  بلقلا  نم  ناک  نإ  ایعیبط و  احور  یمـس  دبکلا  یف  هنوکت  ناک  نإ  حورلا  اذه  - 1
هر لیعامسإ  هیناسفنلا ، يوقلل  ثلاثلا  هیناویحلا و  يوقلل  یناثلا  هیعیبطلا و  يوقلل  هیطم  لوألا  ایناسفن و  احور 
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دقحلا اهنم  و 

بجی بضغلا  نأ  امأ  رسعلا  هیاغ  یف  هلوهسلا و ال  هیاغ  یف  ماقتنالا  نوکی  نأ ال  تباث و  بضغ  دنع  الإ  دجوی  هیناسفن ال  هیفیک  وه  و 
بجی هنأ  امأ  و  ماقتنالا - بلط  یلإ  سفنلا  بذتجی  الف  لایخلا  یف  يذوملا  هروص  ررقتی  مل  لاوزلا  عیرس  ناک  ول  هنألف  اتباث  نوکی  نأ 
سفنلا لاغتشا  ماقتنالا و  هکرحب  سفنلا  تلغتشا  الهس  ناک  اذإ  ماقتنالا  نأ  امهدحأ  نیهجولف  هلوهـسلا  هیاغ  یف  ماقتنالا  نوکی  نأ ال 

.يرخأ هروص  ظافحناب  لاغتشالا  نم  اهعنمی  هکرحملا  هوقلاب 

لـصاحلاک و لاـیخلا  دـنع  راـص  نأ  هلوصح  هلوهـس  هدـکأت و  غلب  فوخ  هنم  نکی  مل  دتـشا و  اذإ  ماـقتنالا  یلإ  قوشلا  نأ  اـمهیناث  و 
هیلإ قوشتلا  طقس  الهس  ناک  امل  ءافعضلا  نم  ماقتنالا  نإف  کلذل  هلیصحت و  یلإ  قوشلا  یقبی  مرج ال  الف  هلوصح  بلطی  لصاحلا ال 
هرمب هبـش  اذإ  لسعلا  نع  سفنلا  رفنی  امک  قئاقحلا  یلع  تایکاحملا ال  یلع  ینبم  هبهرلا  هبغرلا و  یف  لایخلا  لاـح  نأ  یلع  لیلدـلا  و 

لزن هلوصح  لهسی  يذلا  یشلا ء  کلذک  هرذقتـسم و  ماسجأ  روصب  ههیبش  اهروص  تناک  اذإ  براشملا  معاطملا و  رئاس  نع  هئیقم و 
لحم یف  نوکی  لب  رـسعلا  هیاغ  یف  ماقتنالا  نوکی  نأ ال  بجی  هنأ  اـمأ  هلیـصحت و  یلإ  قوش  یقبی  ـالف  لـصاحلا  هلزنم  لاـیخلا  دـنع 

یف ماقتنالا  یلإ  قوشلا  هروص  تابث  عنمی  فوخلا  هنم و  ماقتنالا  نع  سأیلا  نإـف  كولملا  لـثم  اـمیظع  ناـک  اذإ  يذوملا  نـألف  عبطلا 
روتفلا هدشلا و  نیب  طسوتم  تباث  بضغ  دوجو  دنع  دجوی  امنإ  دقحلا  نأ  اذهب  تبثف  سفنلا 

مغلا حرفلا و  بابسأ  یف  ( 12  ) لصف

هراشا

هفاطللا یف  هتوافتم  تاقبط  یلع  وه  هیناملظلا و  هفیثکلا  ماـسجألا  هذـه  لـبق  اـیناحور  اـفیطل  اـمرج  هتردـقب  قلخ  هناحبـس  هللا  نأ  ملعا 
هتفاطلل و هلعج  هفاطللا و  یف  ثـالثلا  هتاـجرد  بسحب  یعیبطلا  یناویحلا و  یناـسفنلا و  حورلاـب  یمـسملا  وه  تاوامـسلا و  تاـقبطک 

هینادسجلا ءاضعألا  یف  اهب  يرست  هیناسفنلا  يوقلل  هیطم  هیداملا  ماسجألا  لوقعلا و  نیب  هطسوت 
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طالخألا فیطل  حورلا  هدام  هیندبلا و  ءاضعألا  یف  هطسوتب  ایناث  اضئاف  حورلا و  اذهب  اصتخم  هیناسفنلا  يوقلا  نم  لوألا  قلعتلا  لعج  و 
اهردک و یلإ  دسجلا  هبسنک  طالخألا  هوفص  یلإ  حورلا  هبسنف  اهتیضرأ  طالخألا و  فیثک  نم  دسجلا  هقلخ  هدام  نأ  امک  اهتیراخب  و 

دفتسی مل  یتلا  لاوحألا  لوبقل  اهب  دعتسی  هیجازم  هدحاو  هروص  یلإ  يدؤی  اهنیب  جازتمال  ءاضعألا  اهنم  رهوجتی  امنإ  طالخألا  نأ  امک 
.طئاسبلا نم  دفتسی  مل  یتلا  هیناسفنلا  يوقلا  لوبقل  حاورألا  اهنم  رهوجتی  امنإ  طالخألا  نم  هوفصلا  کلذک  رصانعلا  نم 

نود تقوب  دـحاو و ال  نود  دـحاوب  هلبق  نم  هدوج  هضیف و  صیـصختل  دوجلا ال  مئاد  ضیفلا  ماع  یهلإلا  أدـبملا  نأ  ملعتـس  کنإ  مث 
نم هئشانلا  بابـسألا  داوملا و  صیـصخت  ههج  نم  نیرخآ  تقو  دحاو و  نود  تقو  وأ  دحاوب  صیـصختلا  عقی  امنإ  لب  تاقوألا  رئاس 
ریغت مدـع  یف  کش  انیرتعی  نأل ال  هیناسفنلا - تایفیکلا  هذـه  دوجول  هدـعملا  بابـسألا  فرعن  نأ  انل  دـب  مرج ال  الف  هلبق  نم  اـهلبق ال 

تایفیک بضغلا  فوخلا و  مغلا و  حرفلا و  نأ  یلع  ءابطألا  ءامکحلا و  قفتاف  کلذ - نم  هللا  انذاعأ  هیلوـألا  هتافـص  دوجولا و  بجاو 
یلإ هفیثک  اطباه  غامدلا و  یلإ  هفیطل  ادعاص  يرسی  بلقلا و  نم  رسیألا  فیوجتلا  نع  ثعبنی  يذلا  حورلاب  هصاخلا  تالاعفنالل  هعبات 

.ءاضعألا رئاس  دبکلا و 

لعفنملا و رهوج  دادعتسا  دادتشا  هفعض  هدادتشا و  یف  عبتی  امنإف  لعافلا  ببـسب  فعـضی ال  دتـشی و  تالاعفنالا  هذه  نم  الک  نإ  مث 
.هفعض

دادعتـسالا هدـیعب و  نوکت  هوقلا  نأ  اهریغ  یف  لعفلا و  هوقلا و  ثحابم  یف  هیلإ  هراـشإلا  تعقو  اـمک  دادعتـسالا  هوقلا و  نیب  قرفلا  و 
نأ الإ  نزحی  حرفی و  نأ  یلع  يوقی  ناسنإ  لک  نإف  ءاوس  نوکی  نیدـضلا ال  یلع  دادعتـسالا  ءاوس و  نیدـضلا  یلع  هوقلا  نأ  ابیرق و 

رکذنلف نیلباقتملا  دحأ  یلإ  سایقلاب  هوقلا  لامکتسا  دادعتـسالا  طقف و  مغلل  دعتـسم  وه  نم  مهنم  طقف و  حرفلل  دعتـسم  وه  نم  مهنم 
.حرفلل دادعتسالا  لوصحل  ببسلا 

هثالث رومأ  حرفلل  سفنلا  دعی  يذلا  نإ  لوقنف 

هراشا

یف هتلاسر  یف  خیشلا  هرکذ  امک 
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.هیبلقلا هیودألا 

فیکلا مکلا و  یف  هلاوحأ  لضفأ  یلع  حورلا  نوک  لوألا 

.نیرمأل کلذ  رادقملا و  ریثک  نوکی  نأ  وهف  مکلا  یف  امأ 

.هیعیبطلا لوصألا  یف  نیبت  امک  هدشلا  یف  هوقلا  هدایز  بجوی  مکلا  یف  رهوجلا  هدایز  نأ  امهدحأ 

هنم فاو  طسق  هنم  یقبیف  اریثک  ناک  اذإ  هنأ  یناثلا  و 

نم هنکمی  وأ ال  إدبملا  دنع  هطبـضت  هعیبطلا و  هب  لحنی  لیلقلا  نأل  حرفلا  دـنع  نوکی  يذـلا  طاسبنالل  فاو  طسق  یقبی  إدـبملا و  یف 
رهوجل اهتهباشم  نوکیف  ادـج  هرفاو  هینارونلا  دـیدش  نوکی  نأ  ظلغلا و  هفاطللا و  یف  الدـتعم  نوکی  نأـف  فیکلا  یف  اـمأ  طاـسبنالا و 

تناک اذإ  بلقلا  یف  یتلا  حورلاف  عونلاک  وه  يذلا  حرفلل  سنجلاک  هذللا  حرفلا و  هذلل و  دادعتسالا  بابسأ  یه  هذهف  هدیدش  ءامسلا 
هلق امإ  مغلل  دـعملا  نأ  رهظ  کلذ  تفرع  اذإ  حرفلل و  دادعتـسالا  هدـیدش  تناک  هینارونلا  هعطاـس  جازملا  یف  هلدـتعم  رادـقملا  هریثک 
امک هتقر  امأ  اهتفاثکل و  طسبی  الف  خیاشملا  نییوادوسلل و  امک  هتظلغ  امأ  خیاشملا و  ضارمألاب و  نیکوهنملا  و  نیهقانلل - امک  حورلا 

.نییوادوسلل امک  هتملظ  امأ  طاسبنالاب و  یفی  الف  نیکوهنملا  ءاسنلل و 

دق ام  فرعی  امم ال  هفورعم و  ریغ  اهنم  هفورعم و  اهنم  اضیأ  هفیعض و  اهنم  هیوق و  اهنمف  خیشلا  لاق  هریثک - یه  هیجراخ و  رومأ  یناثلا 
امأ هرکذ و  یلإ  هجاح  الف  ارهاظ  ایوق و  اهنم  ناک  ام  هماغلا  هحرفملا و  بابسألا  هب و  روعـشلا  طقـس  اریثک  دیتعا  ام  لک  اریثک و  دیتعا 

لکشلا و هدهاشم  لثم  هملظلا و  یف  هماقإلا  وه  هدض و  شاحیإ  هذاذلإ  یلع  لیلدلا  ملاعلا و  ءایـض  یف  سحلا  فرـصت  لثمف  يرخألا 
.هدحولا مغ  هحیرفت  یلع  لیلدلا 

یف نیب  دق  هسفن  خیـشلا  نإف  هفـصلا  کلت  دـض  یلع  هدـض  نوک  هفـص  یلع  یـشلا ء  نوک  نم  مزلی  ذإ ال  رظن  لالدتـسالا  اذـه  یف  و 
یه هروهشم و  هیضق  هذه  نأ  لدجلا  باتک 
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دارملا نم  نکمتلا  لثم  اذیذل و  ملاعلا  ءایض  یف  سحلا  فرصت  نوکی  نأ  هشحوم  هملظلا  نوک  نم  مزلی  اذه ال  یلعف  اهسفن  یف  هلطاب 
لبقتـسی و ام  ءاجر  فلـس و  ام  رکذ  لاـمآلا و  مئازعلا و  اذـک  لـغاش و  ریغ  نم  دـصقلا  یـضتقم  فقوت  یلع  رارمتـسالا  تقولا و  یف 
رواـجملا و نم  ءاغـصإلا  نسح  هفداـصم  باـجعإلا و  بـجعتلا و  بارتغـالا و  بارغتـسالا و  هثداـحملا و  یناـمألاب و  سفنلا  ثدـحت 

.کلذ ریغ  یش ء و  یندأ  یف  هبلغلا  سیبلتلا و  هعیدخلا و  هدعاسملا و 

تیـسوق و یتلا  مالآلا  تضرع و  یتلا  راطخألا  رکذـت  لثم  یه  هروکذـملا و  رومألا  هذـه  تالباقمف  هجراخلا  هماـعلا  بابـسألا  اـمأ  و 
رادلا هذه  هقرافم  نع  بجاولا  نم  اصوصخ  لبقتسملا و  یف  فواخملا  مهوت  لثم  تارـشاعملا و  تالماعملا و  نم  ظاغ  ام  داقحألا و 

عاطقنالا لثم  اهیف و  یعـسلا  بجی  یتلا  هیورخألا  تامهملا  نم  هریغ  یف  رکفلا  هنم و  دب  امب ال  لقاعلا  هعانق  اهنع  فرـصت  یتلا  ایندـلا 
- همغتف مغلل  دعتـسملا  سفن  یلع  درت  اهلاثمأ  هذهف و  یـصحی  امم ال  کلذ  ریغ  دارملا و  نع  روصقلا  ضراعلا و  رکفلا  لغـشلا و  نع 

يوادوسلا یف  لیختلا  يوقی  امنإ  مغی و  شحوی و  امل  تایکاحملا  هابـشألا و  داریإب  کلذ  نیعی  اـمم  يوادوسلا  یف  هتوفب  لـیختلا  مث 
صاـصتخا اـهیف و  یتـلا  حورلا  جازم  داـسفل  هنطاـبلا  يوـقلا  نع  لـقعلا  ضارعـإل  اـهتکرح و  فـختف  هعوـضوملا  حورلا  جازم  سبیل 

.هملظملا هیدرلا  هیفیکلا  جازملا و  کلذ  هل  دعی  ام  یضتقم  یلع  اهتاکرح 

حرفلل سفنلا  دعی  حرفلا  ررکت  نأ  ثلاثلا 

هدادعتسا ریصی  دتشت  هوق  لک  دتشت و  هیلع  هوقلا  نإف  ررکت  اذإ  دض  يذ  لعف  لک  نأ  خیـشلا  هرکذ  امل  مغلل  سفنلا  دعب  مغلا  ررکت  و 
.دشأ

لخلخت و اذإ  اذک  دربأ و  اذإ  اذک  نخـستلا و  هعرـسل  دعتـسا  هیلاوتم  ارارم  نخـس  اذإ  مسجلا  نإف  ءارقتـسالا  امهدحأ  نیهجوب  هنایب  و 
.قالخألا بستکت  اذه  لثمب  الاح و  ناک  ام  هیوق  هکلم  اهتالاعفنا  اهلاعفأ و  ررکت  دنع  اهل  ریصت  هنطابلا  يوقلا  فثکت و  اذإ  اذک 

هدضل و دناعم  یـشلل ء  بسانملا  هرهوجل و  بسانم  وهف  یـشلل ء  ثدح  لاعفنا  لک  نإف  تادوهـشملا  نع  ذوخأملا  سایقلا  امهیناث  و 
نم صقن  ارارم  نکمت  اذإ  دضلل  دناعملا 
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.هبسانم وه  يذلا  هدض  دادعتسا  یف  دازیف  هل  لباقلل  هیلع  هوقلا  دادعتسا 

.یلوبقملا سایقلا  ءارقتسالاب و  ینعملا  اذه  نایب  وه  اذهف 

نود امب  هیف  ءافتکالا  زجی  مل  ثیحب  هلالجلا  یف  سیل  اـضیأ  دـصقملا  ذإ  طـمنلا  اذـه  نم  عفرأ  هیف  مـالکلاف  یناـهربلا  قیقحتلا  اـمأ  و 
ثحبلا هقیرط  یلع  لاقف  خیـشلا  هلعف  امک  نظلا  دکؤی  امب  هیف  هعانقلا  حصی  لب  ارودقم  اضیأ  کلذ  ناک  نإ  یمئادلا و  یمللا  ناهربلا 

.هیعیبطلا هوقلا  هیوقت  امهدحأ  نارمأ - همزلی  حرفلا  نأ  وه  یعیبطلا و 

عبتی طاسبنالا و  نم  اهاوق  هیطم  یه  یتلا  حورلا  یف  هفرـصتم  سفنلا  هیناسفن و  هیفیک  هنأل  حرفلا  اهفلکی  اـمل  حورلا  لـخلخت  یناـثلا  و 
.هثالث رومأ  هیعیبطلا  هوقلا  يوقت  عبنم ] ]

.حورلا جازم  لادتعا  اهدحأ 

.للحتی ام  لدب  اهدیلوت  هرثک  اهیناث  و 

ماوقلا و فطلل  طاسبنالا  هکرحلل و  دادعتـسالا  امهدـحأ  نارمأ - هعبتیف  حورلا  لخلخت  امأ  هیلع  للحتلا  ءـالیتسا  نع  اـهظفح  اـهثلاث  و 
اهءارو ام  عبتتـست  نأ  هفـصلا  هذهب  هکرح  لک  نأش  نم  ءاذـغلا و  ههج  ریغ  یلإ  طاسبنالاب  هتکرحب  هیلإ  هیداعلا  هداملا  باذـجنا  یناثلا 

.ءالخلا عانتما  مارجألا و  حئافص  مزالتل 

مغلا امأ  حرفلل و  دعی  ینعملا  اذهب  حرفلا  ررکتف  هایملا - کلذک  حایرلا و  یف  امک  مدقتملا  نالیـس  دـنع  رخأتملا  باذـجنا  هلمجلاب  و 
.حرفلل نیعباتلا  نیفصولل  نالباقم  نارمأ  هعبتی  مغلا  نأل  هیلع  هوقلا  تدتشا  ررکت  اذإ 

.هیعیبطلا هوقلا  فعض  امهدحأ 

ام دادـضأ  کلذ  عبتی  حورلا و  نم  ناقتحالا  ضابقنالا و  هدـشل  هیزیرغلا  هرارحلا  ءافطنا  دـنع  ثداحلا  دربلل  حورلا  فثاـکت  یناـثلا  و 
نم هیف  لمعی  ناحرفلاف ال  مغلل  حورلا  دعی  مغلا  دعب  مغلا  رتاوت  حرفلل و  حورلا  دعی  حرفلا  دعب  حرفلا  رتاوت  نأ  تبثف  انرکذ 
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رکذ امم  دضلاب  هلاح  مغلاب  ونمملا  هفیعضلا و  تاحرفملا  هیف  لمعی  يوقلا و  الإ  تاماغلا 

طاشنلا نیب  یناثلا و  نیب  اذک  شحوتلا و  نیب  لوألا و  نیب  قرفلا  هتوق و  بلقلا و  فعض  یف  ( 13  ) لصف

هراشا

هلاح انهاه  کلذک  قرف و  امهنیب  ناهباشتم و  امه  ردصلا و  قیـض  شحوتلا و  یه  يرخأ  بلقلا و  فعـض  یه  هلاح  انهاه  نأ  ملعا  و 
رثکأ یف  امهمزالتل  امهنیب  قرفلا  لکشی  قرف و  امهنیب  ناهباشتم و  اضیأ  امه  ردصلا و  حارـشنا  طاشنلا و  یه  يرخأ  بلقلا و  هوق  یه 
قرف نیمـسقلا  نم  دـحاو  لک  یفرط  نیب  ناتیلعف و  ناتلاح  امهب  نظی  نیتیناثلا  ناتیلاعفنا و  ناـتلاح  اـمهب  نظی  نیلوـألا  نـأل  و  رمـألا -

- هوجو نم  رهاظ 

لوألا امأ 

.سکعلاب احارفم و  بلقلا  يوق  لک  سیل  اضیأ  سکعلاب و  انازحم و ال  فیعض  لک  سیل  هنأل  نیمزالتمب  اسیلف 

یناثلا امأ  و 

لاح ردـصلا  قیـض  هلامتحا و  هلق  ههج  نم  فوخملا  رمألا  یلإ  ساـیقلاب  لاـح  بلقلا  فعـض  نـأل  کـلذ  هفلاـختم و  دودـحلا  نـألف 
.یناسفنلا يذوملا  وه  شحوملا  یندبلا و  يذوملا  وه  فوخملا  هلامتحا و  هلق  ههج  نم  شحوملا  رمألا  یلإ  سایقلاب 

ثلاثلا امأ  و 

همواقملا و عفدـلا و  یلإ  كرحی  دـق  ردـصلا  قیـض  شحوتلا و  برهلا و  یلإ  كرحی  بلقلا  فعـضف  هفلتخم  هیناسفنلا  مزاوللا  نـألف 
شحوتلا و دنع  جیهت  ام  اریثک  اهنأ  عم  بلقلا  فعض  دنع  رتفی  ام  اریثک  هوقلا  نإف  کلذل  شطبلا و  وه  برهلا و  دض  یف  اریثک  بغری 

وه دـحاو و  لاعفنا  ردـصلا  قیـض  یف  هدـعابملا و  هکرح  یلإ  قوشتلاب  لاعفنا  يذأتلاب و  لاعفنا  نیلاعفنا  بلقلا  فعـض  یف  نأ  اـضیأ 
اقوش کلذ  نوکیف  رخآ  ضرغل  هاضتقم  راتخا  اـمبر  لـب  عبطلا  لـیبس  یلع  برهلا  یلإ  قوشتلا  کـلذ  نم  مزلی  سیل  طـقف و  يذأـتلاب 

.شطبلا همواقملا و  راتخا  امبر  ایناویح و  اقوش  ایرایتخا ال 
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عبارلا امأ  و 

نم ءالیتسا  هیزیرغلا و  هرارحلا  نم  دومخ  هصخی  يذـلا  يذوملا  لوصح  دـنع  همزلی  بلقلا  فعـض  نأل  هفلاختم  هیندـبلا  مزاوللا  نألف 
.هیزیرغلا هرارحلا  نم  لاعتشا  هصخی  يذلا  يذوملا  لوصح  دنع  اریثک  همزلی  ردصلا  قیض  هدوربلا و 

سماخلا امأ  و 

عبتی دـق  ردـصلا  قیـض  جازملا و  درب  طارفإب و  حورلا  هقر  هلاحم  عبتی ال  دـق  بلقلا  فعـض  نإف  هفلاختم  هیدادعتـسالا  بابـسألا  نألف 
هجازم هنوخس  حورلا و  هفاثک 

هیناسفنلا تایفیکلا  کلتب  سفنلا  فیکت  لجأل  هیندبلا  ضراوعلا  هذه  ضورع  ببس  یف  ( 14  ) لصف

اذـکه رخآ و  ملاع  یف  هیکاحی  (1) و  هنزاوی ام  هنم  أشنی  ملاوعلا  دـحأ  یف  ضرعی  ام  لک  هیکاحتم  هأـشنلا  هقباـطتم و  ملاوعلا  نأ  ملعا 
حورلا اهطسوأ  مدلا و  وه  حلاصلا و  طلخلا  نم  هیف  امب  ندبلا  اهاندأ  سفنلا و  اهالعأ  بتارم  ثالث  یلع  لمتشم  ریغـص  ملاع  ناسنإلا 
یقتری ندبلل  هینامسج  هلاح  حنسی  املک  ندبلا و  یف  لزنی  هتطساوب  حورلا و  یلإ  هنم  رثأ  يدعتی  هیناسفن  هیفیک  سفنلا  یف  حنـس  امکف 

رهوج نأ  امک  و  هجوب - امهنیب  هیببـسملا  هیببـسلا و  هقالعل  نایکاحتم  ناـیذاحتم  ندـبلا  سفنلاـف و  سفنلا  یلإ  حورلا  هطـساوب  هنم  رثأ 
امهنیب خزرب  وه  يذلا  حورلا  مکح  اذکه  اهتلاحتـسال و  هتلاحتـسا  اهلاعفنال و  هلاعفنا  اهفیکل و  هفیکف  رخآلا  رهوج  یکاحی  امهدـحأ 
اهببـسب أرطی  هیلایخ  وأ  هیملع  هیلامک  هروص  تملع  امک  وه  الثم و  هیلاـیخ  وأ  هیلقع  تناـک  ءاوس  هذـللاک  هیناـسفن  هیفیک  تأرط  اذإـف 

زازتها ندبلل  هطسوتب  لدتعملا و  یغامدلا  حورلا  یف  طاسبنا 

صقانلا لامکلا و  وحنب  صقانلل  هیاکح  لماکلاف  صقنلا  لاـمکلاب و  هتواـفتم  تائـشن  تاذ  هدـحاو  هقیقح  دوجولا  نأ  هیف  رـسلا  و  - 1
هر لیعامسإ  مهفاف  هلعلل  صقان  دح  لولعملا  لولعملل و  مات  دح  هلعلا  نإ  لیق  کلذ  لجأل  ناصقنلا  وحنب  لماکلل  هیاکح 
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.هجولل رارمحا  یفاصلا و  مدلل  روهظ  و 

هجولا یف  رارفصا  هجولا و  یف  ضابقنا  ندبلا  یف  ثدحی  هطـسوتب  لخادلا و  یلإ  حورلا  ضبقنی  ملأ  وأ  فوخ  سفنلا  یلع  أرط  اذإ  و 
هذـهل بکرم  اضیأ  مدـلاف  هیناسفنلا  يوقلل  هیطم  حورلا  نأ  امک  هیندـبلا و  ضراوعلا  هیناسفنلا و  تایفیکلا  رئاس  یف  ساـیقلا  اذـکه  و 
نوکی دـق  جراخلا  یلإ  هکرحلا  الیلق و  الیلق  امإ  هعفد و  امإ  کلذ  لخادـلا و  یلإ  هرات  جراخلا و  یلإ  هراـت  اـهتکرحب  كرحتی  حورلا 

نزحلا و ملألل و  نوکی  دق  لخادلا  یلإ  هکرحلا  هارجم و  يرجی  ام  عقوتلا و  ءاجرلل و  نوکی  دق  بضغلل و  نوکی  دق  طاشنلا و  هذلل و 
.هارجم يرجی  ام  رکفلا و  برهلا و  فوخلل و  نوکی  دق 

دادتـشاک فیکلا  یف  ضابقنالا و  طاسبنالاک و  مکلا  یف  ءطبلا و  هعرـسلاک و  نامزلا  یف  هتوافتم  هیلخادلا  هیجراخلا و  تاکرحلا  مث 
اهایإ و هثعابلا  هیناسفنلا  هیفیکلا  دادتـشا  بسحب  یناعملا  هذـه  یف  هکرحلا  تواـفتی  اذـک  اـمهالباقم و  مدـلا و  یف  هرمحلا  هرارحلا و 

.هعفد جراخلا  یلإ  مدلا  وه  يذلا  هبکرم  عم  حورلا  كرحتی  دیدشلا  بضغلا  یفف  اهفعض 

حرفلا یف  الدتعم و  حرفلا  ناک  اذإ  اریسی  اریـسی  كرحتی  حرفلا  یف  هبحاص و  تومیف  ناقتحالا  ببـسب  یفطنی  وأ  هددم  عطقنی  امبر  و 
حورلا لاوز  یلإ  هطارفإ  يدؤـی  اـمبرف  اـمیظع  هطاـسبنا  نوـکی  مکلا  بسحب  نکل  اـئیطب  ناـمزلا  بسحب  هتکرح  تناـک  نإ  طرفملا و 

یلع انرکذ  ام  سایق  اضیأ  امهیف  الیلق و  ـالیلق  نزحلا  یف  هعفد و  دـیدشلا  عزفلا  یفف  لخادـلا  یلإ  هکرحلا  یف  لاـحلا  اذـک  هیلکلاـب و 
ضرعی دق  هنإف  مهلا  لثم  ناضراع  اهـضرعی  هیناسفنلا  هیفیکلا  تناک  اذإ  دحاو  تقو  یف  نیتهجلا  یلإ  كرحتی  نأ  قفتی  دق  سکعلا و 

یلإ روثیف  ضبقنملا  طـسبنیف  لـقعلا  دوعی  مث  نطاـبلا  یلإ  ـالوأ  ضبقنی  هنإـف  لـجخلا  لـثم  ناـتکرحلا و  فـلتخیف  نزح  بضغ و  هعم 
نوللا رمحی  جراخلا و 
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تایفیکلا کلت  راثآل  لماحلا  حورلا  لماح  وه  يذلا  مدلا  نیب  هیناسفنلا و  تایفیکلا  کلت  نم  یش ء  نیب  ام  هبسانم  یف  ( 15  ) لصف

هراشا

ناک نإ  امأ  عطاسلا و  حورلا  نم  هنم  دـلوتی  ام  هرثکل  حرفلل - دـعأ  جازملا  ماوقلا و  لدـتعم  ناک  نإ  یفاصلا  ریثکلا  مدـلا  خیـشلا  لاـق 
ایفاص اریثک و  مدلا  ناک  نإ  امأف  هتکرح  هعرس  هلاعتـشا و  هرثکل  بضغلل  دعأ  هنوخـسلا  یف  دئاز  هنکل  ماوقلا - لدتعم  ایفاص و  اریثک و 

لاعتـشالا لیلق  جراخلا  یلإ  هکرحلا  لیقث  نوکی  هنم  دـلوتملا  حورلا  نأل  بلقلا  فعـضل  نبجلل و  دـعأ  یئاـم  دراـب  ماوقلا  قیقر  هنکل 
یف دئازلا  ظیلغلا  ردکلا  مدلا  دیلوتلا و  لیلق  هدربل  للحتلا و  لهس  هتقرل  نوکی  بضغلا و  حرفلل و  دادعتسالا  هیف  لقیف  هتبوطر  هدربل و 
امأ هترارحل و  هلاعتشا  هعرـسلف  بضغلا  امأ  ردکلا و  حورلا  نم  دلوتی  املف  مغلا  امأ  لحنی  يذلا ال  تباثلا  بضغلا  مغلل و  دعی  هرارحلا 

.هعرسب دربی  مل  نخست  اذإ  فیثک  هنألف  بضغلا  تابث 

عم وه  هرارح و  دشأ  مدلا  کلذ  نع  هدلوتملا  حورلا  نأل  الالحنا  عرـسأ  اناجیه و  عرـسأ  نوکیف  قیقرلا  يوارفـصلا  مدلا  بضغ  امأ  و 
یف وه  هرارحلا و  یف  ادئاز  ناک  اذإ  ردکلا  ریغلا  ظیلغلا  مدـلا  احارفم و  کلذ  عم  ناک  اقرـشم  ایفاص  همد  ناک  اذإ  فیثک و  ریغ  کلذ 
دعت هینازحملا  بضغلا و  نم  رسکت  هیحارفملا  نأل  لقأ  هبـضغ  نوکی  بلقلا و  يوق  اعاجـش  نوکی  نازحم و  ریغ  هبحاص  ناک  رداونلا 

نوکی ناسنإلا  اذـه  و  بذـجلا - وحن  اهیف  هکرحلا  نوکی  هذـللا  هذـلل و  هبـسانم  هیحارفملا  عفدـلا و  یلإ  هکرح  بضغلا  نـأل  بضغلل 
هدوربلا یف  دئازلا  ردـکلا  ریغلا  ظیلغلا  مدـلا  فوخلا و  لیلق  هنیعب  کلذـل  هحور و  نخـستل  ادـیدش  نوکی  امیظع و  رومألا  یف  هبـضغ 

هیبش نوکی  هحور  نأل  املاس  رمأ  لک  یف  ادیلب  نوکی  دح و  یلإ  هنبج  نوکی  هبضغ و  دتشی  احارفم و ال  انازحم و ال  هبحاص ال  نوکی 
اشحوتم هبحاص  نوکی  هدوربلا  یف  دئازلا  ردکلا و  ظیلغلا  مدلا  همد و 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


160 ص :

قیقرلا تابث  قوف  فاصوألا و  رئاس  یف  هلکاشی  يذلا  جازملا  راحلا  تابث  نود  هبضغ  تبث  میظع و  رمأ  یف  الإ  بضغلا  نکاس  انازحم 
.ادوقح نوکی  ماوقلا و 

يوادوسلا یف  مغلا  هدش  رمخلا و  براش  یف  حرفلا  هدش  ببس  یف  خیشلا  لاق 

لوألا امأ 

هتیببـس لوألا و  ببـسلا  وه  کلذ  هینارونلا و  هدیدش  ظلغلا  هقرلا و  یف  هلدـتعم  هریثک  احور  تدـلو  لادـتعاب  تبرـش  اذإ  رمخلا  نألف 
فعضأ هیفکی  یشلل ء  دعتسملا  نإف  تاحرفملا  نم  ببس  یندأ  نم  لاعفنالل  دعتسی  هعطاس  هلدتعم  هریثک  تناک  اذإ  حورلا  نأ  حرفلل 

هب نظی  یتح  رمخلا  براش  حرف  رثکی  اذهل  اهفاعضأب و  بطحلا  لعتـشی  ران ال  یندأب  لعتـشی  هنإف  لاعتـشالا  یف  تیربکلا  لثم  هبابـسأ 
.لاحم رثؤم  نع  رثأ ال  ثودح  نأل  کلذک  سیل  و  هتاذل - حرفی  هنأ 

یناثلا ببسلا  و 

اهتبوطرلف ال هبرطضملا  هبطرلا  تاراخبلا  نم  اهیلإ  دعـصتی  امل  جومتلا  دیدش  بطرلا و  هدیدش  اهنم  هیغامدلا  نوکی  حاورألا  کلت  نأ 
یف هلمعتـسی  نأ  لقعلا - یلع  بعـصی  ذـئنیح  یناـحورلا و  لیکـشتلل  نعذـی  ـال  اهبارطـضال  یناـحورلا و  فیطللا  کـیرحتلل  نعذـی 

.اهجومت نکسی  اهجازم و  لدتعی  امثیر  اهلاح  یضتقم  ردقب  اضارعإ  اهنع  هیلقعلا  هوقلا  ضرعیف  هیرکفلا  تاکرحلا 

نم اهرثأت  کلذـل  هجراخلا و  بابـسألا  نم  اهیلع - دری  امب  هلوغـشم  حاورألا  کلت  تراص  حاورألا  کلتل  لقعلا  لامعتـسا  لـق  اذإ  و 
نم لبقتسملا و  یف  هعفانلا  نم  رثکأ  لاحلا  یف  هعفانلا  نم  لیمجلا و  یف  هعفانلا  بابسألا  نم  اهرثأت  نم  رثکأ  هذللا  یف  هعفانلا  بابسألا 

.لقعلا بسحب  يذلا  نم  رثکأ  نظلا  بسحب  يذلا 

ثلاثلا ببسلا  و 

هیلع نطابلا  حورلا  تعـصتسا  اذإ  لقعلا  نإف  کلذـل  هکیرحت و  یلع  لقعلا  نم  نطابلا  حورلا  کیرحت  یلع  ردـقأ  رهاـظلا  سحلا  نأ 
یف هیلقعلا  هلیمجلا و  و  هلبقتـسملا - تاحرفملا  ریثأت  لق  کلذـک  ناـک  اذإ  هیـسدنهلا و  مولعلا  یف  اـمک  هنم  نکمیف  سحلاـب  ناعتـسا 

هلجاعلا هذیذللا و  تاحرفملا  رثأت  هیلع  یلوتسا  براشلا و  سفن 
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براشل عمتجا  دقف  لاحم  کلذ  ببـس و  الب  حرفی  هنأ  نظیف  یبصلل  امک  ببـس  یندأ  اهنم  هیفکیف  دیدش  هدادعتـسا  نأل  هیـسحلا و  و 
.هثالث رومأ  رمخلا 

.فیکلا مکلا و  یف  هحور  رهوج  لامکتسا  اهدحأ 

.مغلل ابابسأ  نوکی  امبر  یتلا  هنع  هیلقعلا  راکفألا  عافدنا  اهیناث  و 

.هطاشن يوقی  هحرف و  لمکی  مرج  الف  هذللا  بابسأ  یه  یتلا  هجراخلا  تاسوسحملا  یف  هرکفت  هلیخت و  لامعتسا  اهثلاث  و 

ضعب ریصی  لقاع  اهیلع  علطا  اذإ  امأ  برشلا و  لعف  یلع  همادقإل  أشنم  ریـصی  لقعلا  صقان  اهیلع  علطا  اذإ  هروکذملا  رومألا  هذه  لوقأ 
غلبأب هحیبقت  همیرحت و  یلع  صن  دـق  امیـس و  هیهلإلا  هعیرـشلا  مکح  هیلإ  لصی  مل  نإ  هنع و  هضارعإل  اثعاب  اـهلک  لـب  بابـسألا  هذـه 
ملاع هللا و  راوج  یلإ  اهنع  هعوجر  هأشنلا و  هذـه  نع  هلاحتراب  لصحی  امنإ  یلقعلا  هلامک  هیناثلا و  هأشنلل  قولخم  ناسنإلا  نإـف  دـیکأت 

.اهب ذذلتلا  تارثادلا و  تایسحلا  نود  اهب  جاهتبالا  تامئادلا و  تایلقعلا  هعلاطمب  کلذ  هتوکلم و 

لیلق هحور  رهوج  نإف  بابـسألا  کلتل  دادـضأ  هقح  یف  بابـسألا  کـلذ و  نم  دـضلاب  هلاـح  نـألف  يوادوسلا  مغ  وهف  یناـثلا  اـمأ  و 
هدـیعبلا رومـألا  یف  افورـصم  لـیختلا  يوق  نوکیف  مغلل  هدادعتـسال  هماـغلا  هیذوملا و  بابـسألا  نم  لـعفنیف  هیفیکلا  فیعـض  رادـقملا 

.سبیلا نم  ءادوسلا  هدیفی  امل  اهفافجب  اهتکرح  ففخت  غامدلا  نم  طسوألا  نطبلا  یف  یتلا  هحور  نأل  هلبقتسملا 

همغ و رثکیف  هیلع  هعقاو  جراخلا  یف  همئاق  اهدـهاشی  هنأکف  هماغلا  هشحوملا و  رومألل  تایکاحملا  هابـشألا و  روصت  هلیخت  هوقل  هنإ  مث 
.هیبلقلا هیودألا  یف  خیشلا  اهعمج  یتلا  هلاقملا  نع  اهانلقن  امنإ  لوصفلا  هذه  یف  ام  رثکأ 

یلإ اهیف  انرظن  نکل  هلاعفنا و  ثیح  نم  مسجلا  ضرعی  ام  اهیف  هیلإ  روظنملا  ناک  ذإ  تاـیعیبطلاب  بسنأ  تناـک  نإ  لـئاسملا و  هذـه  و 
اذه هضراوع و  مسجلا و  لاوحأ  نم  اهیزاوی  ام  اهقباطی و  ام  اهضراوع و  اهلاوحأ و  هیناسفنلا و  تایفیکلا  عاونأل  دوجولا  وحن 
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تایفیکلا نم  مسقلا  اذه  یف  مالکلا  رخآ 

تالاقم ثالث  هیف  تایمکلاب و  هصتخملا  تایفیکلا  یف  عبارلا  مسقلا 

نیثحب درون  اهیف  عورشلا  لبق  و 

عونلا اذه  هقیقح  هفرعم  یف  لوألا 

.مسجلل اهتطساوب  هیمکلل و  الوأ  ضرعت  هیفیک  هنأ  یه  و 

كانه نکی  مل  یعیبط  مسج  نکی  مل  ام  هنإف  یعیبطلا  مسجلل  الوأ  ضرعت  یه  لکـشلا و  نوللا و  عومجم  نع  هرابع  هقلخلا  تلق  نإف 
- صوصخم یـشل ء  هیمک  یه  امب  هضراع  یه  ام  اهنم  یه و  یه  امب  اـهل  هضراـع  یه  اـم  اـهنم  هیمکل - هضراـعلا  رومـألا  لـیق  هقلخ 

دنع هیمکلا  ضراوع  نم  ضراعلا  نوکی  نیمـسقلا  الک  یف  فنألا و  وه  صوصخم  مسج  رادـقمل  ضراعلا  ریعقتلا  یه  هسوطفلاـک و 
.ءاملعلا نم  ریثک 

اهلماح تسیلف  هیدادعتـسااللا  هیدادعتـسالا و  امأ  و  مکلا - ضراوع  نم  تسیل  اهنأ  مولعمف  هیناسفنلا  تاـیفیکلا  اـمأ  لوقأـف  اـنأ  اـمأ  و 
مـسجلا تالاعفنا  اهبجوی  امم  اضیأ  یهف  هسوسحملا  امأ  اهبجوت و  هروص  طسوتب  هلعفنملا  هداملا  اهلمحی  لب  مسجلا  هطـسوتب  قمعلا و 

.الصأ لاعفنا  هیف  سیل  امم  تایمکلاب  هصتخملا  نوکی  نأ  دب  الف  لعفنم  يدام  وه  امب  يداملا 

همئتلم اهنأل  هیقیقح  ریغ  اهتدحو  نوکی  نأ  هبـشی  هقلخلا  لوقأف  تایفیکلا  يأ  نم  اهنأ  هقلخلا  امهدحأ  نیرمأ  یف  انیلع  لاکـشإلا  دریف 
وه هلماح  نإف  نوللا  امهیناث  هسوسحملا و  هیفیکلا  نم  وه  نوللا و  نم  رادـقملاب و  هصتخملا  هیفیکلا  نم  وه  لکـشلا و  نم  نیرمأ  نم 

اذـک نوللا و  نوکی  نأ  انهاه  هجوتی  نذإف  نولم  هحطـس  نأ  اـنولم  هنوک  ینعم  لـب  نولم  ریغ  هسفنب  مسجلا  نإـف  تفرع  اـمک  حطـسلا 
تالاعفنالا تاـیلاعفنالاب و  یمـسملا  عونلا  تحت  نـالخاد  اـمهنأ  عم  حطـسلا  وه  لوـألا  اـمهلماح  نـأل  عونلا  اذـه  یف  نیلخاد  ءوضلا 

تحت هلخاد  هدحاولا  هقیقحلا  نوکیف 
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.ضعب هبعصتسا  امم  لاکشإلا  اذه  لاحم و  وه  نیسنج و 

ناکل هتاذل  حطـسلا  ضراوع  نم  اناک  ول  صوصخملا و  هجازم  نم  همـسجل  ضرعی  ام  ههج  نم  نکل  حطـسلا  ضراوع  نم  امه  لوقأف 
.کلذک سیل  ائیضم و  انولم  حطس  لک 

هعبرأ یه  هماسقأ و  یف  یناثلا  ثحبلا  و 

ام وأ  هطقنلا  دنع  نایقتلی  ناطخ  هب  طاحأ  ام  یه  هیوازلا و  همات و  هطاحإ  دودح  وأ  دح  هب  طاحأ  ام  وه  لکشلا و  لوألا  روهـشملا  یف 
.همات ریغ  هطاحإ  هطقن  دنع  یقالتی  وأ  هطقنب  یهتنی  حوطس  وأ  حطس  هب  طاحأ 

.هرادتسالا هماقتسالا و  لثم  هیواز  لکشب و ال  سیل  ام  یناثلا 

.لکشلا نوللا و  عامتجا  نم  لصحی  ام  یه  هقلخلاب و  مهدنع  یمسملا  وه  ثلاثلا  و 

.بیعکتلا ریذجتلا و  عیبرتلا و  هیدرفلا و  هیجوزلا و  لثم  ددعلل  هضراعلا  تایفیکلا  عبارلا 

اهیناث سنجلا و  اذـهل  عماـجلا  ینعملا  فرعی  نأ  اهدـحأ  هذـه  یه  عضوملا  اذـه  یف  اـهنع  ثحبی  نأ  بجی  یتلا  همهملا  لـئاسملا  مث 
یف اهنأ  هیوازلا  لاح  اهعبار  عضولا و  نم  سیل  فیکلا و  نم  لکشلا  نأ  یف  لاحلا  قیقحت  اهثلاث  روهشملا و  مسرلا  نم  لیق  امیف  رظنلا 

ام لاح  اهـسداس  هب و  نیلئاقلا  دـنع  عاونأ  نم  دـحاو - سنج  یف  اـهعوقو  فیک  اـهنأ  هقلخلا و  لاـح  اهـسماخ  هعقاو و  یه  هلوقم  يأ 
.هلمجلا نم  لصاحلا  دحاولا  بسنی  امهیأ  یلإف  ناتلوقم  هیلع  قدصی  ناک  نإ  قفتا  اذإ  هارجم  يرجی 

بیعکتلا و بیدـحتلا و  حیطـستلا و  ءانحنالا و  هماقتـسالا و  لکـشلا و  فیرعتلا  یف  لخدـیف  هیلإ  انرـشأ  دـقف  هفرعملا  نع  ثحبلا  امأ 
- هقلخلاب فیرعتلا  ضاقتنا  یف  عفدلا  هجو  یلإ  انرشأ  اذک  هانعفد و  دقف  نوللا  لاحب  هیلع  ضارتعالا  امأ  هیدرفلا و  هیجوزلا و  ریعقتلا و 

اذه کلسی  مل  خیشلا  نکل  نیسنج  تحت  هجاردناب  سأب  الف  هیقیقح  هدحو  اذ  سیل  بکرم  لک  هیقیقح و  هدحو  تاذ  تسیل  اهنأ  نم 
.رخآ عون  نم  هیئزج  دحأ  ناک  نإ  عونلا و  اذه  نم  تاذلاب  هقلخلا  نوک  مزل  الإ  کلسملا و 

اهنأ طرشب  اهسفن ال  هیمکلل  ضرعی  ام  اهنم  هیمکلل  ضرعت  یتلا  رومألا  نإ  لاقف 
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یشلا ء کلذ  یف  هل  یلوألا  ضورعملا  یه  هیمکلا  نوکیف  یشل ء  هیمک  اهنأ  طرشب  اهسفن  یف  هیمکلل  ضرعی  ام  اهنم  یـشل ء و  هیمک 
هنإف ال ایلوأ  هضورع  نکی  مل  رمألا  هل  ضرع  اذإ  نوکی  نأ  بجی  یش ء  هیمک  وه  الإ و  رمأ - هل  ضرعی  ناک ال  اذإ  سیلف  یـشلا ء  مث 

ضرع يذلا  یشلا ء  یف  اهنأل  رمألا  اهل  ضرعی  امنإ  هیمکلا  نإ  انلوق  یش ء و  یف  نوکی  ام  دنع  رمألا  هل  ضرعی  هیمکلا  نإ  انلوق  ءاوس 
ندبلل و ضرعی  امنإ  نایـسنلا  نأ  یلع  کلذ  لدی  مل  ندبلا  یف  یه  الإ و  نایـسنلا  اهل  ضرعی  سفنلا ال  یف  دـحأ  لاق  ول  امک  رمألا  هل 

وه امک  حطـسلا  وه  لوألا  هلماح  نوللا  مث  سفنلا  يوق  ضعب  یلع  لاـقی  هطـسوتب  ندـبلل و  ضرعت  هکرحلا  نأ  اـمک  سفنلل  هطـسوتب 
.روهشملا

حطسلا هلماح  یـش ء  نم  مئتلت  هقلخلاف  نولم  هحطـس  نأ  نولم  هنأ  ینعم  لب  نولم  ریغ  هسفن  یف  مسجلا  نأ  یعیبطلا  ملعلا  یف  ققحت  و 
یشلا ء اذه  یعیبط و  ام  مسجل  هیاهن  هنوک  دنع  نکل  حطسلا و  هلماح  یش ء  لکشلا و  وه  یشلا ء  اذه  حطسلا و  هب  طیحی  ام  وأ  هتاذب 

.خیشلا هرکذ  ام  یهتنا  مسجلا  یلع  لاقی  هببسب  مکلا و  وه  لوألا  امهلماح  نیرمأ  نم  مئتلت  هقلخلا  نذإف  نوللا  وه 

لوصفلا ضعب  یف  یجیف ء  ثاحبألا  رئاس  امأ  هیف و  ام  تفرع  دق  و 

لوصف هیف  هرادتسالا و  هماقتسالا و  یف  یلوألا  هلاقملا 

امهتقیقح یف  ( 1  ) لصف

اهـضعب عفرأ و  اهـضعب  نوکی  يأ ال  دـحاو  تمـس  یلع  هیلکلاب  تناک  هیف  تضرف  هطقن  يأ  ثیحب  هنوکب  طـخلا  هماقتـسا  تفرع  دـق 
یلإ بوسنم  اذه  نیتطقن و  نیب  هلـصاولا  طوطخلا  رـصقأ  هنوکب  اضیأ  تفرع  دق  و  سودـیلقأ - یلإ  بوسنم  فیرعتلا  اذـه  ضفخأ و 

هطقنلا نوک  نإف  رودلا  موزللف  سودیلقأ  فیرعت  یلع  امإ  لاکشإلا  دری  و  سدیمشرأ -
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سدیمـشرأ فیرعت  یلع  امإ  هنیعب و  میقتـسملا  طخلا  ینعم  وه  دـحاو و  دـعب  یلع  هانعم  دـحاو  تمـس  یلع  هدوجوملا  وأ  هضورفملا 
وأ رصقأ  امهدحأ  نأب  مکحلا  عنتما  قباطتلا  عنتما  اذإ  امهنیب و  قیبطتلا  عنتما  کلذ  عنتما  اذإف  امیقتـسم  ریـصی  نأ  عنتمی  ریدتـسملا  نأبف 

.هیف ام  یتأیس  دیزأ و 

هءازجأ قباطی  يذـلا  هنأـب  میقتـسملا  اـضیأ  تفرع  دـق  تایـصوصخلا و  ضعب  یلع  هیبنتلل  تاـفیرعتلا  یهیدـب و  بولطملا  نأ  قحلا  و 
الک بدحم  لعج  اذإ  امک  عاضوألا  ضعب  یف  هیلع  قبطنی  امبرف  یش ء  هنم  عطق  اذإ  ریدتـسملا  نإف  عاضوألا  عیمج  یلع  اضعب  اهـضعب 

.رخآلا بدحم  بناج  ریغ  یف  امهدحأ  بدحم  لعج  اذإ  امک  رخآ  عضو  نود  هدحاو  ههج  یف  نیسوقلا 

دنعف سوقلا  امأ  هعـضو و  ریغتی  مل  لتف  اذإ  هنأ  ینعی  هعـضو - ریغتی  مل  ریدأ  هاتیاهن و  تبث  اذإ  يذلا  هنأ  وه  عبار و  هجوب  تفرع  دـق  و 
يدـحإ هلباـقم  یف  هفرط  عقو  اذإ  هطـسو  هفرط  رتسی  نأ  نکمی  اـم  وه  سماـخ  هجوب  اهعـضو و  ریغ  یلإ  هبدـحملا  ههجلا  ریغتی  لـتفلا 

يوتسملا حطسلا  یف  هیراج  عبارلا  الخ  ام  فیراعتلا  هذه  هانرکذ و  امب  هعوفدم  اهنم  لک  یف  هشقانملا  يرخألا و  مض  دعب  نینیعلا 

اهدوجو تابثإ  هرئادلا و  هفرعم  یف  ( 2  ) لصف

هراشا

همولعم اهـضعبف  لصفنملل  یتلا  امأ  لصتملل  اهـضعب  لعفنملل و  هضراع  اهـضعب  تایمکلا  یف  یتلا  تایفیکلا  نم  سنجلا  اذه  نأ  ملعا 
امأ باـسحلا و  هعانـص  یف  هیلع  نهربـی  هیرظن  اهـضعب  کـلذ و  ریغ  هیدرفلا و  هیجوزلاـک و  هجح  یلإ  جاـتحی  ـال  هرورـضلاب  دوجولا 

سیلف ریداـقملل  ضرعت  یتـلا  اـمأ  اـضرع و  نوکی  نأـب  یلوأ  ضرعلا  ضراـع  ضرع و  وه  ددـعلا و  ضراوع  نم  اـهنوکلف  اهتیـضرع 
ملـستلا و قیرط  یلع  فوسلیفلا  نع  اهـضعب  ذخأی  نأ  هل  لب  اعیمج  اهدوجو  یلع  نهربی  نأ  سدـنهملل  سیل  انیب و  ایرورـض  اهدوجو 

یف هتباث  تناک  هیئانثتسالا  اهمدقم  یتلا  هیئانثتسالا  تاسایقلا  یف  امک  یقابلا  دوجو  یلع  نهربی 
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حـصی هحطـسملا  اهلاکـشأ  لوأ  وه  يذلا  ثلثملا  نإف  اهدوجو  میلـست  هرئادـلا و  عضوب  هل  نیبی  امنإ  لاکـشألا  رئاس  نإف  رخآ  عضوم 
.همسجملا هحطسملا و  لاکشألا  رئاس  سمخملا و  عبرملا و  اذک  هرئادلا و  تحص  نإ  هدوجو 

هرکلا امأ  و 

لوأ یف  اهزکرم  اهیف  مزلی  هکرح  هرئاد  تکرح  اذإ  یناوطسألا  هرئاد و  یف  هرئاد  ریدأ  اذإ  نیسدنهملا  قیرط  یلع  اهدوجو  حصی  امنإف 
زکرم علـضلا  کلذ  فرطل  اظفاح  همئاقلا  یعلـض  دـحأ  یلع  هیوازلا  مئاق  اـثلثم  كرح  اذإ  طورخملا  هماقتـسالا و  یلع  اـموزل  عضولا 

.هرئادلا طیحم  یلع  یناثلا  علضلاب  ارئاد  هرئادلا و 

هرئادلا فیرعت  امأ 

هطقنلا دـییقت  هیواستم و  هیلإ  اهنم  هجراخلا  همیقتـسملا  طوطخلا  لک  هطقن  هلخاد  یف  ضرفی  دـحاو  طـخ  هب  طـیحی  وتـسم  حطـس  وهف 
اهنم هجراخلا  طوطخلا  لک  هطقن  ضرفی  نأ  نکمی  دحاو  طخ  هب  طیحی  حطـس  هرئادـلا  لیق  ول  هنإف  فیرعتلا  یف  مزال  ریغ  لوخدـلاب 

.احیحص ناکل  هیواستم  هیلإ 

نود میکحلا  یلع  بجوف  يزجتی  يذلا ال  ءزجلا  یتبثم  رثکأ  اهرکنأ  دقف  هرئادلا  امأ  میقتسملا و  طخلا  دوجو  یف  کش  هنأ ال  ملعا  و 
ایوتـسم و اطیـسب  انلیخت  اذإ  انأ  یلوألا  ثالث - جـجح  هرئادـلا  تابثإ  یف  ءامکحلل  اهدوجو و  یلع  ناهربلا  میقی  نأب  تفرع  امک  هریغ 

هنم تئدـب  يذـلا  عضوملا  یلإ  دوعی  نأ  یلإ  اهلوح  هکرحتم  يرخألا  هتباث و  هیتطقن  يدـحإ  انلیخت  طیـسبلا و  کلذ  یف  اموسرم  اطخ 
هتباثلا هطقنلا  نم  بناوجلا  عیمج  یف  داعبألا  ریدتـسم و  طخ  نذإ  یهف  اهل  ضرع  هفاسم ال  هطقنلا  هتمـسر  ام  نـأل  هرئاد  ثدـحی  هنإـف 

.هرئادلاب لوقلا  تبثف  میقتسملا  کلذ  رادقمب  اهنأل  هیواستم  ریدتسملا  کلذ  یلإ 

.هرئاد هلاحم  تثدح ال  وتسم  حطسب  هرکلا  تعطق  اذإ  تارک و  یه  هفرعتس  امک  هعیبطلا  اهلاکشأ  هطیسبلا  ماسجألا  نأ  اهیناث  و 

فرطب هل  اسامم  الدـتعم  امایق  حطـسلا  یلع  امئاق  هلعجن  و  رخآلا - نم  لقثأ  هیفرط  دـحأ  لعجن  الیقث و  امـسج  انـضرف  اذإ  انأ  اـهثلاث  و 
یقالملا فرطلا  نأ  کش  الف  فخألا 
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هلزنمب هنم  یتلا  هطقنلا  کلت  تبثی  نأ  امإ  ولخی  الف  طقس  یتح  مسجلا  کلذ  لیمأ  اذإ  حطسلا  نم  هطقن  هنم  هطقنب  سامی  حطـسلل  هنم 
مل نإ  هرئاد و  عبر  تلعف  دق  كرحتملا  سأر  یف  تضرف  یتلا  طقنلا  نم  دحاو  لکف  تبث  نإف  تبثی - وأ ال  اهعـضوم  طورخملا  سأر 

یبناج یف  تضرف  هطقن  لک  نوکیف  قوف  یلإ  رخآلا  فرطلا  كرحتی  لفسأ  یلإ  فرطلا  اذه  هکرح  عم  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  تبثی 
زکرم و  يرخألاب - هطیحم  اهـضعب  رئاود  طاقنلا  هذـه  نم  لـصحیف  هرئاد  تلعف  دـق  طـباهلا  دـعاصلا و  هیمـسق  یف  لـب  مسجلا  کـلذ 
لعفیف هنم  دعب  یلع  ارجنم  حطـسلا  یلع  اکرحتم  لب  دعاص  ریغ  نوکی  وأ  طباهلا  دعاصلا و  مسقلا  نیب  هدودـحملا  هطقنلا  یه  عیمجلا 

نأ الإ  سیل  رـساقلا  نأل  ایرـسق  اضیأ  ایعیبط و ال  سیل  رارجنالا  اذـه  نأل  لاحم  قشلا  اذـه  ریدتـسم و  ریغ  اینحنم  اطخ  رخـآلا  فرطلا 
یلع هعفد  لاصتالا و  ظفح  یلع  هعفد  نإ  لب  ههجلا  کلت  یلإ  فرطلا  اذـه  عفدـی  سیل  لفـسألا و  یلإ  كرحی  هلقثل  یلاـعلا  فرطلا 

مـسجلا مسقنیف  اردـحنم  طبهی  یتح  لفاسلا  عفرت  یلإ  رطـضیف  لفاسلاب  هلاصتا  یلاعلا و  لقثل  کلذ  ناک  یلاعلا - هکرح  ههج  فالخ 
لیطتـسملا و عبرملا و  هیوازلا و  مئاقلا  تاثلثملا و  تبث  هرئادلا  تبث  اذإ  رئاودلا و  لب  هرئادـلا  دوجو  نم  هانرکذ  ام  دوعیف  نیمـسق  یلإ 

.تامسجملا تبثی  اهتابثإب 

بعکملا امأ  ثلثملا و  ماسقأ  نمف  اهجرفنم  اهداح و  هیوازلا و  مئاق  نم  هماسقأب  طورخملا  اـمأ  انفـصو و  اـمک  رئادـلا  نمف  هرکلا  اـمأ 
حطسب هناوطسألا  وأ  طورخملا  عطق  اذإ  کلذ  اضیأ و  ینحنملا  تبث  هرئادلا  تبث  اذإ  و  لیطتسملا - نمف  هناوطـسألا  امأ  عبرملا و  نمف 

یلع هرئادـلا  دوجوب  فارتعالل  ءزجلاب  نیلئاقلا  مازلإ  مسجلا  لاصتا  نایب  یف  تملع  دـق  اهیلع و  مئاق  هدـعاقلل و ال  زاوم  ریغ  فراـحم 
رطق عبرم  نوک  مهمازلإب  مهیلع  هیـسدنهلا  جـجحلا  هماـقإب  ءزجلا  تاـبثإ  نم  مهلـصأ  لـطب  مهلـصأ  یلع  هرئادـلا  تبث  اذإ  مهتقیرط و 

اقلطم و ددـعلا  یف  هبـسنلا  کلت  نکمی  ریداـقملا و ال  نم  ریثک  یف  هیمـصلا  بسنلا  مهیلع  مزلیف  هعلـض  عبرم  فعـضل  اـیواسم  عبرملا 
ثیحب نوکی  نأ  لثم  دیرأ  هجو  يأ  یلع  طخلا  همسق  مهمازلإب 
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کلذ ریغ  یلإ  دادعألا  ضعب  یف  لب  ددع  لک  یف  کلت  نکمی  رخآلا و ال  مسقلا  عبرمک  هیمسق  دحأ  یف  هعومجم  برض 

هیمکلل الصف  نوکی  ینعم  يأب  هیفیکلا  نأ  قیقحت  اعون و  نافلاختی  ریدتسملا  میقتسملا و  نأ  یف  ( 3  ) لصف

لوألا بلطملا ]  ] امأ

لطاب و لوألا  نکل  هیتاذـلا  لوصفلاب  وأ  هیجراخلا  ضراوعلاب  امإ  وهف  افلاخت  ریدتـسملا  میقتـسملا و  دارفإ  نیب  نأ  یف  ههبـش  لوقنف ال 
فـصو نایرج  و  هماقتـسالا - فصو  لاوز  هؤاقب و  لقعلا  دـنع  زوجی  نأ  امإ  ولخی  طخلا ال  ینعأ  هماقتـسالاب  فوصوملا  نأل  کـلذ 

حطـسلا و هیاهن  طخلا  نأل  کلذ  اعیمج و  نیلاحلا  یف  هنیعب  طخلا  یقبی  نأ  زئاج  ـال  اـمهنیب  هطـساو  ـال  ذإ  زوجی  ـال  وأ  هیلع  ءاـنحنالا 
لاح ریغتی  مل  امف  هیاهنلا  يذ  لاح  ریغتی  ـالإ و  هیاـهنلا  لاـح  ریغتی  نأ  نکمی  ـال  هضراـع و  مسجلا و  هیاـهن  حطـسلا  نأ  اـمک  هضراـع 
یف مسجلا  لاح  ریغتی  مل  ام  سکعلاب و  وأ  هرادتسالا  یلإ  هماقتسالا  نم  طخلا  لاح  لدبتی  نأ  نکمی  هیدامت ال  هطاسبنا و  یف  حطـسلا 
راص اذإ  عبرملا و  ریغ  حطـسلا  نم  هرئادلا  بعکملا و  ریغ  مسجلا  نم  يرکلا  نإف  حطـسلا  لاح  لدـبتی  نأ  نکمی  هیدامت ال  هطاسبنا و 

هماقتسالا لاوز  عم  هنیعب  طخلا  نم  میقتسملا  ءاقب  عنتما  اذإف  ددعلاب  لوألا  ضراعلا  ریغ  ضراعلا  ناک  ددعلاب  رخآ  اضورعم  ضورعملا 
يرخأ هرادتسا  یلإ  وأ  هماقتسالا  یلإ  هتاردتسا  لاوز  لیحتسی  طخلا  نم  ریدتسملا  اذک  هلصف و  مزال  وأ  هلصف  امإ  هماقتـسالا  نأ  ملعف 

.هنیعب هئاقب  عم 

رغصلا مظعلاب و  هفلتخملا  رئاودلاف  اهمزاول  وأ  هیتاذ  لوصف  اهفعـض  سیوقتلا و  هدش  یف  هفلاختملا  اهدارفإ  اذک  هرادتـسالا و  نأ  ملعف 
تافنـصم ضراوع و  تاعونم ال  تاموقم و  اهنأ  نم  اهتابیدـحت  اهئاوتـسا و  یف  حوطـسلا  لاوحأ  سایقلا  اذـه  یلع  عونلاب و  هفلاختم 

دب الف  نکی  مل  ام  دعب  ینحنا  اذإ  مسجلاف  عونلاب  هفلاختم  رغصلا  مظعلاب و  هفلتخملا  تارکلا  تاطیحمف 
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بجوی يوتلا  اذإ  حطـسلا  نم  يوتـسملا  اذـک  حوطـس و  یلإ  امـسقنم  حطـسلا  نوک  بجوی  هطاسبنا  عطقت  لاصتا و  قرفت  نم  كانه 
طاسبنالل و اعوضوم  نوکی  نأ  زوجی  ـال  دـحاولا  حطـسلا  نإـف  اـهلاطبإ  بجوت  ریداـقملا  یف  همـسقلا  طوطخلا و  یلإ  طـخلا  ماـسقنا 

لب رغـصلا  مظعلل و  اعوضوم  ریـصی  نأ  زوجی  دـحاولا  یمیلعتلا  مسجلا  رـصقلا و ال  لوطلل و  اـعوضوم  دـحاولا  طـخلا  ـال  ءاوزنـالا و 
.ریداقملا دارفأ  هیلع  دراوتی  امم  یلوألا  هداملا  نوک  هانعم  لخلختلا 

یناثلا بلطملا  امأ  و 

هقیقحلاب لوصفلا  لب  سنجلا  هیهام  ریغ  لصفلا  هیهام  نوکی  نأ  زوجی  مزاوللاب و ال  الإ  یماسألا  هلوهجم  هطیـسبلا  لوصفلا  نأ  ملعاف :
نوکی نأ  ینعمب  اینهذ  وأ  ایجراخ  اضورع  اهایإ  هضورع  اـهل و  سنجلا  موزل  سیل  سنجلا و  هیهاـم  اـهمزلی  هصوصخم  تادوجو  یه 

لیلحتلا نم  برـضب  لـقعلا  نکل  سنجلا  دوجو  ءاـحنأ  نم  وحن  هنیعب  لوصفلا  دوجو  لـب  رخآ  دوـجو  ضورعملل  دوـجو و  ضراـعلل 
.هیعونلا هیهاملا  یصخشلا و  دوجولا  نیب  امک  ماهبإلا  نییعتلا و  ههج  نم  امهنیب  هریاغملاب  مکحی 

نع ریبـعتلا  نکمی  مل  اـملف  سنجلا  ینعملا  وه  اـکرتشم  اـمزال  هل  نأ  اـمک  صوصخم  مزـال  لـصف  دوجو  لـکل  لوـقنف  اذـه  ررقت  اذإ 
هلوهجم هصاـخلا  تادوجولا  نأ  باـتکلا  اذـه  ردـص  یف  رم  اـمل  همـساب  یمـس  صوصخملا و  همزـالب  هنع  ربع  هل  هیمـستلا  دوجولا و 

بعکتلا و هیورکلا و  هرادتـسالا و  هماقتـسالا و  لثم  نأ  رهظ  دق  نذإف  هلوقعملا  تایلکلا  هینهذـلا و  یناعملل  یماسألا  امنإ  یماسألا و 
كراشتلا هیدرفلا و  هیجوزلا و  اذک  لصتملا و  مکلل  هقیقحلاب  هیتاذ  لوصفب  تسیل  فیکلا  باب  نم  یه  یتلا  ایاوزلا  لاکـشألا و  رئاس 

اهماقم تمیقأ  اهل  تامالع  لوصف و  مزاول  یه  امنإ  لب  لصفنملا  مکلل  هقیقحلاـب  لوصفب  تسیل  هیمـصألا  هیروذـجملا و  نیاـبتلا و  و 
.ضرعلاب رخآلا  تاذلاب و  نیتلوقم  تحت  هدحاو  هیهام  نوک  انهاه  مزلی  الف 

.عیرفت

لقتنی نأ  لیحتسی  هنأ  تملع  امل  هفلتخم  ربکلا  رغصلاب و  هفلتخملا  رئاودلا 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


170 ص :

هیهام مزاول  نم  صوصخملا  فاطعنالا  کلذ  ناکف  نیلاحلا - یف  هئاقب  عم  رخآ  فاطعنا  یلإ  صوصخم  فاطعنا  نم  دـحاولا  طـخلا 
امئاد هفـصن  رادقم  اذک  هجرد و  نوعـست  هرادقم  رودـلا و  عبر  وه  هرئاد  لک  نم  همئاقلا  هیوازلا  رتو  نإ  نوسدـنهملا  هلاق  امف  هیعونلا 

رغـصلا مظعلاـب و  هفلتخملا  رئاودـلا  عاـبرأ  نوکی  نأ  بجوی  اـمم  سیل  یـسقلا  نم  همئاـقلا  فصن  رتو  وه  هجرد و  نوعبرأ  سمخ و 
یـسقلا کلت  نیب  داحتالاف  رودـلا  لک  یلإ  هبـسنلا  یف  وأ  اهراتوأ  یه  یتلا  هیوازلا  یف  اهداحتال  ههباشتم  نوکت  نأ  مزلی  لب  هیواـستم 
رئاودـلا ءازجأ  رئاس  یف  مکحلا  اذـک  هبـسانتم و  وأ  ههباشتم  لـب  هلثاـمتم  تسیل  یهف  جراـخ  رمأ  یف  لـب  اـهمزاول  هیهاـملا و  یف  سیل 

یسقلا نم  هبسانتملا 

نیداضتم اسیل  ریدتسملا  میقتسملا و  نأ  یف  ( 4  ) لصف

بیرقلا عوضوملا  هدحو  تفرع و  امک  ددعلاب  ادحاو  سیل  هرادتـسالا  هماقتـسالل و  بیرقلا  عوضوملا  نأ  امهدـحأ  نیهجول  کلذ  و 
ریدتـسملا نع  فلاختلا  هیاغ  یف  ناک  نإ  میقتـسملاف و  فلاـختلا  هیاـغ  نیداـضتملا  نیب  نأ  رخـآلا  هجولا  نیرمأ و  نیب  داـضتلل  طرش 

قلطم ناک  ولف  هل  ادض  رخآلا  نوکی  رخآلل  ادـض  ناک  اذإ  نیئیـشلا  دـحأ  میقتـسملا و  نع  فلاختلا  هیاغ  یف  ریدتـسم  لک  سیل  نکل 
دحاو صخـشلاب  دـحاولا  دـض  نإف  دـحاو  یـصخش  ریدتـسم  هداضی  یـصخشلا  میقتـسملا  ناکل  هرادتـسالا  قلطمل  اداضم  هماقتـسالا 
ریصی نأ  نکمأ  هیلإ  راشم  میقتسم  طخ  لک  نإف  کلذک - انهاه  رمألا  سیل  مومعلاب و  دحاو  مومعلاب  دحاولا  دض  نأ  امک  صخـشلاب 
ادحاو الإ  نوکی  دـحاولا ال  دـض  میقتـسملا و  نم  دـعبلا  هیاغ  یلع  وه  ام  اهیف  سیل  اهنم و  نینثا  نیب  هباشت  هیهانتم ال  ریغ  یـسقل  ارتو 

نم داضتلا  ذإ  هل  ادض  اضیأ  رتولا  نکی  ملف  رتولل - ادض  یسقلا  کلت  نم  یـش ء  نکی  مل  اذإ  هل و  ادض  اهنم  یـش ء  نکی  ملف  رم  امک 
تاریدتسملا نیب  اذکف  امهنیب  تبثی  مل  میقتسملا  نع  فالخلا  هیاغ  یف  نوکی  ریدتسم  دجوی  مل  اذإف  نیبناجلا  یف  هررکتملا  بسنلا 
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یلوأ قیرطب 

هلضافملا هاواسملا و  نم  ریدتسملا  میقتسملا و  نیب  هبسنلا  عنم  نم  لیق  امیف  ( 5  ) لصف

قابطنالا عنتما  اذإف  هیلع  اقبطنم  ریـصی  نأ  عنتماف  اریدتـسم  ریـصی  نأ  عنتما  امل  میقتـسملا  نأب  نیلدتـسم  امهنیب  هاواسملا  نکمی  اولاق ال 
.هل كراشم  وأ  هل  داع  وأ  هثلث  وأ  هفصن  هنأب  فصوی  الف  صقنأ  وأ  دیزأ  وأ  رخآلل  واسم  هنأب  امهدحأ  فصوی  نأ  عنتما  امهنیب 

.يرخألا نم  رصقأ  اهضعب  رتولا  هدحتملا  یسقلا  نأ  هسوق و  نم  رصقأ  رتولا  نأ  انیقی  ملعن  انأ  مهیلع  دروأ  و 

هدایزلا و قلطم  میلستب  هرات  هفلاختملا و  سانجألا  رئاس  مسجلا و  حطسلا و  طخلا و  نیب  امک  کلذ  میلـست  مدعب  هرات  مهـضعب  باجأف 
میقتـسم طخ  سوق و  نع  هثداح  هیواز  نم  مظعأ  نیطخلا  همیقتـسم  هیواز  لـک  نأ  اـنیقی  ملعی  اـمک  هاواـسملا - زیوجت  نود  ناـصقنلا 

.امهفلتخم نیطخلا و  همیقتسم  نیب  هاواسملا  عقی  نأ  لیحتسی  نکل  هطیحم  هرئادلا و  رطق  نیب  ثدحت  هیواز  نم  رغصأ  هل و  سامم 

سیل رغـصألا و  هیف  دجوی  ام  مظعألا  فیک و  رتولا  نم  مظعأ  سوقلا  نوک  عنمی  نأ  یلوألا  لاقف و  لوألا  حـجر  ثحابملا  بحاص  و 
هیف دجوی  ذئنیح  ناکل  امیقتسم  هتروریـص  نکمأ  ول  ریدتـسملا  نأ  مهولا و  بسحب  کلذ  لب  رتولا - لثم  سوقلا  یف  دجوی  نأ  نکمی 

.دوجولا نکمم  ریغ  مهو  بسحب  توافتلا  ناک  کلذ  نکی  مل  امل  هدایز و  هلثم و 

امهنیب هاقالملا  نأل  هعفد  نإلا  بسحب  نکمی  مل  نإ  و  میقتـسملا - طخلا  هرئادـلا و  نیب  قیبطتلا  نأب  اوحرـص  مه  لوقی  نأ  لئاقل  لوقأ 
نإف وتسم  حطس  یلع  هجرحدملا  هرکلا  یف  امک  نامزلا  بسحب  امهنیب  قابطنالا  نکمی  نکل  هطقنب  الإ  نکمی  نآ ال  لک  یف 
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یش ریصی  نأ  هلاحتسا  مث  قبس  امب  میقتسملا  طخلا  سدیمـشرأ  فرع  کلذل  هلـضافملا و  هاواسملاب و  امهفاصتا  نکمأ  کلذک  ناک 
یف ربتعم  لعفلا  نم  هبیرقلا  هوقلاب  لـثملا  یلع  دـئازلا  لامتـشا  نأـب  هعفد  نکمی  نکل  هیلع - هقاـبطنا  هلاحتـسا  مزلتـسی  ـال  رخآ  ائیـش  ء 

.میقتسملل هیهاملا  یف  الثامم  ریدتسملا  ضعب  سیل  ذإ  انهاه  فتنم  کلذ  هلضافملا و 

هرادتسالا هماقتسالا و  نم  هیلصفلا ]  ] هیلقعلا دئاوزلا  نع  ادرجم  ذوخأملا  بیرقلا  سنجلا  رابتعاب  امهنیب  هلثامملا  نإ  لاقی  نأ  الإ  مهللا 
نأ مهولل  هیلایخ - رومأ  تاـیمیلعتلا  هذـه  نإـف  تاصـصخملا  نم  اـهریغ  نود  طـقف  هدـحاو  ههج  یف  مسقنملا  یطخلا  رادـقملا  ینعأ 
نأ لایخلل  نکمی  مل  نإ  هئاقب و  عم  اینحنم  میقتسملا  امیقتسم و  ینحنملا  ریـصی  نأ  ردقی  لایخلا  نأ  ملعن  نحن  دراوملا و  نع  اهدرجی 

.یسنجلا هماهبإ  هدشل  هیمسجلا  هیحطسلا و  هیطخلا و  تایصوصخ  نع  ادرجم  رادقملا  قلطم  لیختی 

وأ ینامزلا  دوجولا  یف  امک  هوجولا  نم  هجوب  نیفلتخملا  نیحطسلا  نیفلتخملا و  نیطخلا  نیب  هبـسنلا  دوجوب  لوقلا  غاس  کلذ  لجألف 
.یعفدلا دوجولا  یف  جراخلا و ال  بسحب  لایخلا ال  بسحب 

قیفوتلا هللااب  لاقی و  نأ  نکمی  ام  اذه  و 

لوصف هیف  لکشلا و  یف  هیناثلا  هلاقملا 

هفیرعت یف  ( 1  ) لصف

اطخ و هدح  ناک  احطـس  ناک  اذإ  دحلا  وذ  و  مسجم - حطـسم و  وه  دودح و  وأ  دحاو  دح  هب  طیحی  يذلا  هنأب  نوسدنهملا  هفرع  دـق 
نیتطقنب ال ادودـحم  هنوک  رابتعاب  طخلل  هلـصاحلا  هئیهلا  ذإ  لکـشلل  ادـح  نکی  ملف  هطقنلا  امأ  احطـس و  هدـح  ناـک  امـسج  ناـک  اذإ 

طخلا الکش و ال  یمسی 
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ادـحاو ادـح  طیحملا  نوک  امأ  همات  هطاحإلا  نوک  دـیقب  جرخی  هنأ  مهـضعب  همعز  امک  همات ال  طخلاب  امهتطاحإ  تناک  نإ  هرابتعاب و 
دودحلا تناک  اذإ  هرکلا  فصن  هرئادـلا و  فصنل  امک  بعکملا و  عبرملل و  امکف  هددـعتم  ادودـح  هنوک  امأ  هرکلا و  هرئادـلل و  امکف 

.هفلتخم

.هیف هلصاحلا  هئیهلا  ثلاثلا  هدودح و  وأ  هدح  یناثلا  و  عوضوملا - اهدحأ  هثالث  رومأ  لکش  لک  یف  لوقنف  کلذ  ررقت  اذإف 

دودـحلا و حطـسلا و  کلذـل  هریاغم  یه  عیبرتلاب و  یمـسی  هصوصخم  هئیه  هعبرأ و  دودـح  حطـس و  نم  همئتلم  هقیقح  الثم  عبرملاـف 
.هیلع لمحی  امهنم  یش ء  اهیلع و ال  هیلع و  لمحی  کلذل ال 

فـصوی حطـس  نع  هرابع  عبرملا  نأل  سکعلا  حطـسلا و ال  وه  عیبرتلا  سکعلا و ال  هعبرألا و ال  دودحلا  هب  طیحی  ام  عیبرتلا  لاقی  الف 
تـسیل هدودحملا  ریداقملا  هذه  نأ  رهظف  احطـس  هنوک  نم  جرخی  هنإف ال  دیق  فلأ  عم  ذخأ  نإ  حطـسلا و  نأ  کش  اذک و ال  اذکب و 

اـضیأ مکلا  باب  نم  نکی  مل  نإ  فیکلا و  باب  نم  هصوصخملا  هئیهلا  رادقملا و  نم  بکرملا  نوکی  نأ  زوجی  فیکلا و ال  باب  نم 
عاونأل هیتاذلا  لوصفلا  نم  دعی  ام  نأ  اضیأ  تملع  دق  نینیابتم و  نیـسنج  وأ  نیتلوقم  تحت  هدـحاو  هیهام  نوک  عانتما  نم  تملع  امل 

امزال تالوقملا  ضعب  نوک  یف  هلاحتـسا  مزاوللا و ال  هذـهب  فرعت  هلوهجم  رومأ  یه  لب  تایفیکلا  هذـه  تسیل  دادـعألا  ریداـقملا و 
نأ هبـشیف  اذـه  تبث  اذإـف  هضراـعلا  هئیهلا  وه  فیکلا  باـب  نم  دـعی  نأ  نکمی  يذـلا  نأ  حـضو  دـق  نذإـف  دوجولا  یف  يرخأ  ضعبل 

نولوقیف ماکحألا  اذک  نوسدنهملا و  هلمعتـسی  امل  لب  فیکلا  باب  نم  یه  یتلا  رومألل  هققحم  ریغ  لاکـشألا  یف  هروکذـملا  موسرلا 
یف يذلا  اهنم و  مظعأ  هرئادلا  یلع  سدـسملا  نأ  نولوقی  امک  هثلث  وأ  هفـصن  وأ  رغـصأ  وأ  مظعأ  وأ  رخآ  لکـشل  واسم  لکـشلا  اذـه 

کلذب نونعی  امنإف  اهفصن  اهنم  لک  نییقابلا و  نم  لک  فعض  نیقاسلا  يواستملا  ثلثملا  یف  همئاقلا  هیوازلا  نأ  اهنم و  رغـصأ  هرئادلا 
فیکلا فیک و  لکشلا  تاذلاب و  مک  رادقملا  رادقملا و  وه  تاذلاب  دودحلا  هب  طیحی  يذلا  یشلا ء  نأل  هلکش  لکشملا ال  رادقملا 
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.ریودتلا ریغ  رودملا  عیبرتلا و  ریغ  عبرملا  نإف  مکب  سیل 

دحاو و وه  رخآ  یـش ء  هب  ینعی  دق  دحاو و  وه  امب  دحاولا  سفن  هب  ینعی  دق  دـحاولا  نأ  امک  هنأ  وه  رخآ و  یـش ء  انهاه  یقب  لوقأ 
وه رخآ  یـش ء  هب  ینعی  دق  فاضملا و  وه  امهریغ  وأ  مکلا  وأ  رهوجلاک  يرخأ  هلوقم  فاضملا ال  سفن  هب  ینعی  دـق  فاضملا  اذـک 

ثیلثت وذ  رخآ  یـش ء  ثلثملا ال  سفن  هب  داری  نأ  نکمی  ثلثملاف  انهاه  مکحلا  اذـکف  بأ  هنأب  هفوصوملا  بألا  تاذـک  هفاـضإ - وذ 
هداملا نع  ادرجم  ثلثملا  رادـقم  ضرف  ول  اضیأ  قرف و  لکـشملا  لکـشلا و  نیب  قبی  مل  ذـئنیحف  ضراعلا  هب  ینعی  ضیبأ و  لاقی  امک 
نوکی هب  ام  يأ  ثیلثت  ثلثم و  هتاذـب  هتاذ  لب  اثلثم  اهب  ریـصی  یتح  هل  هضراع  هیفیک  یلإ  اـثلثم  هنوک  یف  جاـتحی  ـال  لـیختلا  یف  اـمک 

.اثلثم یشلا ء 

هیفاضإلا بسنلا  باب  نم  ایرابتعا  ایلقع  ارمأ  الإ  ذـئنیح  تسیلف  هیعازتنـالا  هیردـصملا  یناـعملا  سفن  لاکـشألا  هذـهب  دـیرأ  نإ  اـمأ  و 
امک تالکـشم  لاکـشإ و  یهف  هدودحملا  ریداقملا  هذه  سفن  لاکـشإلاب  دـیری  سدـنهملاف  اهلاثمأ - هیرهوجلا و  هیئیـشلاک و  هیلقعلا 
نم یعیبطلا  مسجلل  ضرعت  هیلاعفنا  هلاح  نم  هموهفم  ذوخأملا  هیعیبطلا  داوملل  ضراعلا  ینعملا  لکشلاب  نودیریف  مهریغ  امأ  انفصو و 

.هرادقم ههج 

وه عضولا و  رمأب  هیلکشلا  هئیهلا  هذه  رمأ  هبتشی  لوقن  انکل  هلکشملا  ثاحبألا  کلت  یناث  وه  ماقملا و  اذه  قیقحت  یف  انل  رـسیت  ام  اذه 
هیف ملکتنلف  عونلا  اذه  یف  مالکلا  ردص  یف  هروکذملا  هسمخلا  ثاحبألا  ثلاث 

عضولا نم  وأ  فیکلا  نم  یه  له  هروکذملا  هئیهلا  نأ  یف  ( 2  ) لصف

هلصاح  (1) هئیه لکشلا  نألف  عضولا  لکشلا و  نیب  هابتشالا  هجو  امأ 

هطیحملا وأ  طیحملا  دودحلا  وأ  دحاولا  دحلا  وه  جراخلا و  یلإ  هتبسن  رابتعاب  یشلل ء  هئیه  لکشلا  نإ  هابتـشالا  هجو  یف  لیق  ول  و  - 1
نایب یف  هرس  سدق  فنصملا  رکذیس  ام  عفدنال  عضولا  نم  لکـشلا  نوکیف  جراخلا  یلإ  هتبـسن  ببـسب  یـشلل ء  هئیهلا  وه  عضولا  هب و 

هر لیعامسإ  لمأتف ، قداصلا  لمأتلاب  کیلع  ثلاثلا و  وه  طلغلا  هجو  ناک  یناثلا و  لوألا و  هجولا  نم  طلغلا 
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هبسن ببسب  یشلل ء  هلـصاحلا  هئیهلا  وه  هیناعم - دحأ  رابتعاب  عضولا  نأ  هب و  هدودح  وأ  هدح  هطاحإ  ههج  نم  ردقتملا  وأ  رادقملا  یف 
.عضولا نم  وهف  هیلإ  هدودح  هفارطأ و  هبسن  ببسب  یشلل ء  هلصاح  هئیه  الثم  عیبرتلا  نأ  کش  ضعب و ال  یلإ  اهضعب  هئازجأ 

هعـضوم و یف  یـشلا ء  لوصحل  عضو  لاقیف  عضولا  یناعم  یف  مسالا  كارتشا  ههج  نم  طلغلا  اذه  ضرع  دق  لوقنف  لحلا  هجو  امأ  و 
طخلا و کلذ  نیمی  نع  طخلا  اذه  لاقی  امک  هصوصخم  ههج  نم  یـشل ء  ارواجم  یـشلا ء  نوکل  لاقی  نیألا و  هلوقم  سفن  وه  اذـه 

هئیهلل عضو  لاقی  هریغ و  یلإ  سایقلاب  هلوقعم  هتیهام  نأ  کش  ـال  (1) و  هرواجملا سفن  وه  لب  فاضملا  هلوقم  نم  عون  ینعملا  اذـه 
هؤازجأ تدجو  اذإ  یتح  هئازجأل  یفاضإلا  عضولا  لوصح  ببسب  تاهجلا  یف  ضعب  یلإ  هئازجأ  ضعب  هبسن  ببـسب  مسجلل  هلـصاحلا 

.عضولا یه  هئیه و  کلذ  ببسب  لکلل  لصح  ضعب  یلإ  اهضعبل  ام  یفاضإ  یلع 

نم عون  سولجلا  نإف  عومجملل  هفـص  عضولا  و  هفاضإلا - باب  نم  ءازجـألل  هفـص  هصوصخملا  هرواـجملاف  هلوقملا  وه  ینعملا  اذـهف 
نوکی نأ  دب  کلذ ال  عم  ءاضعألل و  هفص  یه  رخآ  وضع  هنم و  وضع  لک  نیب  هصوصخملا  هرواجملا  هلکب و  سلاجلل  هفـص  عضولا 

نع جراخلا  نیب  اهنیب و  هبـسنلا  تلاز  اهبـسن و  یلع  هلخادـلا  ءازجألا  هیقب  ءاضعألا و  بسن  تبث  ول  ذإ  اـهنع  جرخی  اـم  یلإ  هبـسن  اـهل 
.اسلاج سلاجلا  نکی  مل  اهرهاوج 

.هوجو نم  طلغ  دقف  عضولا  وه  لکشلا  نإ  لاق  نمف  اذه  ررقت  اذإف 

.دودحلاب لکشلا  یف  ءازجألاب و  عضولا  یف  رابتعالا  امنإ  ءازجألا و  ناکم  دودحلا  ذخأ  هنأ  اهدحأ 

نم لب  کلذک  سیل  هصاخلا و  هلوقملا  نم  عضولا  اذه  نأ  معز  هنأ  اهیناث  و 

هر لیعامسإ  يروهشم ، فاضم  یقیقح ال  فاضم  وه  يأ  - 1
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.هسفن یف  هئازجأ  عضو  نیابم ال  وأ  جراخ  یش ء  دنع  یشلا ء  ءازجأ  عضو  وه  هلوقملا  نم  يذلا  فاضملا و 

عبرملا سیل  طوطخلا و  ددعب  الإ  لصحی  عبرملا ال  نإف  کلذک  سیل  اهنم و  وهف  هلوقمب  اقلعتم  ناک  اذإ  یـشلا ء  نأ  معز  هنأ  اهثلاث  و 
.عضولا هلوقم  یف  الخاد  لکشلا  نکی  ملف  عضولا  نم  نوکی  نأ  مزلی  هدودح ال  نیب  عضو  نم  لصح  نإ  عیبرتلاف و  ارادقم  لب  اددع 

هئیهلا ال کـلت  نإـف  اـهریغ  روصت  اـهروصت  بجوی  عیبرتلا  هئیه  هریغ و  روصت  هروصت  بجوی  ـال  اـم  فیکلا  اولعج  اوسیل  تلق أ  نإـف 
.هفارطأ حطسلا و  لقعت  دعب  الإ  لقعی  یتلا ال  عبرملا  فارطأ  نیب  بسنلا  روصت  دنع  الإ  اهروصت  نکمی 

نیینعملا نیب  اهریغ و  روصت  ببـسب  اهروصت  ناک  نإ  اهریغ و  روصت  نمـضتی  امم  اهروصت  نأ  سیل  لکـشلا  ینعأ  هیفیکلا  هذـه  انلق 
و هراق - هفص  لکشلا  لب  هیبسنلا  هئیهلا  کلت  هنیعب  هنأ  هفارطأ ال  نیب  لصحت  هیبسن  هئیه  ببسب  یشلل ء  لصحت  هئیه  لکـشلا  نإف  قرف 

.هرواجملا تافص  نم  اهریغ  هیتحتلا و  هیقوفلا و  هیرسیملا و  هینمیملاک و  تافاضإ  دودحلا  نیب  ام 

.لوخدلا هیببسلا ال  هجو  یلع  هفاضإلا  نم  يذلا  عضولاب  لب  هلوقملا  ینعمب  عضولاب  قلعتی  لکشلا ال  نأ  ملع  دقف 

طیحم هرئادـلا و  طیحم  هئیه  امأ  ءانحنالا و  یف  هصاخ  هئیه  اهدـحل  نأب  اـهتقیقح  متی  لـب  اـضیأ  عضولا  اذـهب  قلعتی  ـال  هرئادـلا  نإ  مث 
.فیرعتلا یف  ممعی  نأ  الإ  اهیلع  موسرلا  قدص  مدعل  الاکشإ  مسی  مل  نإ  بابلا و  اذه  نم  هطیسب  تائیه  یهف  اهلاثمأ  هرکلا و 

دودحملل ادح  هنوک  ههج  نم  وأ  دحب  ادودحم  هنوک  ههج  نم  رادقملل  لصحت  هئیه  لکشلا  لیق  و 

عبارلا ثحبلا  وه  یه و  هلوقم  يأ  نم  اهنأ  هیوازلا و  لاح  یف  ( 3  ) لصف

لکشلا نیب  اهنیب و  قرفلا  امأ 

رادقملا نوک  لجأل  هیواز  یه  امنإ  هیوازلا  نأبف 
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امهعم طاحأ  ءاوس  هطقنب  نایقالتم  نادح  هب  طیحی  يذـلا  یـشلا ء  وه  الثم  هحطـسملاف  دـحب  هیقالتم  دودـح  وأ  نیدـح  نیب  ادودـحم 
لعفلاب نایقتلی  وأ ال  امهل  رخآ  كرتشم  دح  دـنع  نایقتلی  هادـح  اضیأ  ولخی  الف  ثلاث - امهعم  طحی  مل  نإف  طیحی  وأ ال  عبار  وأ  ثلاث 

ریغ یلعنلا و  یلالهلا و  یجلیلهإلا و  یطیحمک  نوکیف  ایقتلا  نإف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  مهولا  یف  ادـم  ول  ایقتلی و  مل  وأ  ادـم  اذإ  ایقتلا  ءاوس 
.کلذ

ثلاثب ددحتی  يذلا ال  حطسلاف 

نیدحب ددحتی  وأ  امهریغ  دودح  وأ  دـحب  ددـحتی  يذـلا  هیواز و  هیثیحلا  کلت  نم  وه  وأ  نییقالتم  نیدـح  نیب  هنوک  ثیح  نم  هلاحف 
هلاحإلا بناوجلا  عیمج  یف  هب  طیحأ  نإ  حطسلا و  نوک  ربتعی  مل  نإف  لکـش  هیثیحلا  کلت  نم  وه  وأ  کلت  هلاحف  نیبناجلا  یف  نایقتلی 

نیدـح نیب  هنوکب  حطـسلا  یف  رظنلاف  الکـش  روکذـملا  رابتعالاب  هیواز و  رابتعالا  اذـهب  ناک  هدـحاو  هطقنب  نییقتلملا  هیدـح  ههج  نم 
.یجلیلهإلاک اهفصنک و  نیطخب  وأ  هرئادلاک  طخب  ناک  ءاوس  بناوجلا  عیمج  یف  ادودحم  هنوکب  هیف  رظنلا  ریغ  هطقن  دنع  نایقتلی 

لاق اذإ  سدنهملا  نأ  امکف  هئیهلا  ریظن  هئیهلا  رادقملا و  ریظن  رادقملا  دحلا و  ریظن  دحلاف  لکشلا  رابتعا  یناثلا  هیوازلا و  رابتعا  لوألاف 
.هیوازلا اذ  حطسلا  دارملا  ناک  هیواز  لاق  اذإ  اذکف  لکشملا  یلإ  بهذ  لکش 

نکمی نذإف  هروکذملا  تارابتعالا  بسحب  همسجملا  ایاوزلا  یف  مالکلا  اذک  يرغص و  وأ  یمظع  وأ  هفعضم  وأ  هفصنم  لیق  اذإ  اذک  و 
فلاـخت یلإ  عـجری  یتـح  اـفیک  وأ  اـمک  لکـشلا  نوـک  یف  فـالخلا  هنیعب  فـیک  وأ  مک  هیوازلا  نأ  یف  فـالخلا  نأ  دـحأ  نظی  نأ 

ههجلا یه  هدحاو و  ههج  یف  الإ  مسقنی  هحطسملا ال  هیوازلا  اذ  نأ  وه  کلذ و  نع  عنمی  یش ء  ول ال  مهریغ  نیسدنهملا و  یحالطصا 
.هدعاقلا سأرلا و  نیب  یتلا  يرخألا  ههجلا  نیطیحملا ال  نیعلضلا  نیب  یتلا 

له هیوازلا  رمأ  یف  کشلا  بجوی  امم  اذهف  هتدعاق  طورخملا و  سأر  نیب  یتلا  هثلاثلا  نود  نیتهج  یف  الإ  مسقنت  همسجملا ال  اذک  و 
حطسلا نیع  یه  اهنم  هحطسملا 
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.امهریغ وأ  سدنهملا  دنع  مسجلا  نیع  همسجملا  و 

هضراعلا هئیهلا  اذک  و 

وه هینعی و  امب ال  سانلا  ضعب  فلکت  دق  کشلا  اذه  لجأل  امهریغل و  وأ  همسجملا  یف  مسجلل  هحطـسملا و  یف  حطـسلل  تضرع  له 
هکرح نع  نوکتی  طخلا  نأ  اناظ  مسجلا  حطسلا و  نیب  همـسجملا  یف  حطـسلا و  طخلا و  نیب  طسوتم  مکلا  نم  رخآ  سنج  هیوازلا  نأ 

حطسلا و طخلا و  نیب  یش ء  لعف  كرحی  هیفرط و  دحأ  تبث  اذإف  اضرع  دومع  یلع  هتیلک  همامتب و  طخلا  هکرح  نم  حطسلا  هطقنلا و 
وه ثیح  نم  نیتهج  یلإ  هماسقنال  هرورضلاب  حطـس  نیطخلا  نیب  يذلا  رادقملا  نإف  دساف  مهوت  وه  مسجلا و  حطـسلا و  نیب  کلذک 
ناک نإ  هرورضلاب و  مسج  وهف  هرورضلاب  تاهج  ثالث  یلإ  همسقلا  لبقت  هطقن  یلإ  حوطـسلا  یقالت  دنع  يذلا  رادقملا  اذک  حطس و 

هیواز ال وأ  هیواز  وذ  وه  يذـلا  مسجلا  سایق  اذـک  ههج و  یف  ـالإ  ماـسقنالا  لـبقی  ـال  هیواز  وأ  هیواز  وذ  وه  ثیح  نم  هیوازلا  حـطس 
.يرخأ نود  نیتهج  یف  الإ  مسقنی 

هل و هضراع  هئیه  رابتعاب  ضعب  نود  هتاهج  ضعب  دیدحت  ربتعا  عقاولا  یف  دودحم  حطـس  سدنهملا  دنع  هحطـسملا  هیوازلا  نأ  قحلاف 
.روکذملا رابتعالاب  حطسلل  هضراعلا  هئیهلا  کلت  سفن  یعیبطلا  دنع 

یمسجلا رادقملل  هلـصاحلا  هئیهلا  نأ  وه  رخآ و  یـش ء  انهاه  ثاحبألا و  کلت  نم  عبارلا  ثحبلا  لاح  وه  اذهف  همـسجملا  یف  اذک  و 
هیواز یمـسی  له  هنع  وأ  هیلإ  الئام  وأ  الدتعم  امایق  رخآ  یلع  امئاق  امهدحأ  ناک  ءاوس  طخ  دـنع  نایقتلی  نیحطـس  نیب  هعوقو  رابتعاب 

.ال مأ  همسجم 

یتلا هطقن و  دنع  حوطس  نع  یتلا  نیطخ و  نع  یتلا  هیوازلل  عماج  ینعم  انهاه  نوکی  نأ  يرحلاب  ءافشلا  سایروغیطاق  یف  خیـشلا  لاق 
ثیح نم  اهل  كرتشم  دحاو  دح  دنع  یهتنی  هدحاو  قوف  دودح  اذ  رادقملا  نوک  عماجلا  ینعملا  اذه  نوکی  طخ و  دنع  نیحطس  نع 

هطقنلا ال دنع  همـسجملا  هیوازلا  ءاهتنا  ناک  باوصلا و  نع  ادیعب  نکی  مل  عماجلا  ینعملا  اذـهل  هیوازلا  مسا  لصح  نإف  کلذـک - وه 
هدودح یهتنی  نأ  هیثیحلا  کلت  نم  هل  ذإ  هیواز  هنأل 
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رادقملل هیوازلا  مسا  لعج  اذه و  دحأ  یبأ  نإ  مث  هطقن  هیاهنلا  تناک  نإ  ضرع  اطوطخ  دودحلا  تناک  نإ  ضرع  مث  دحاو  دح  دـنع 
یش لکـشلا  هلمج  نم  هیوازلا و  هلمج  نم  جرخ  هانرکذ و  امم  صخأ  هیوازلا  ینعم  راص  هیف و  هشقانأ  مل  هطقن  یلإ  هتنم  وه  ثیح  نم 

دودحلا ههج  نم  ریداقملل  اضیأ  ضرعی  ء 

فیک وأ  مک  اهنأ  هیوازلا  رمأ  یف  نیقیرفلا  نم  لک  جاجتحا  یف  ( 4  ) لصف

مک اهنأب  لئاقلا  جتحا 

امهدـحأ یف  نأب  اـمهنیب  قرفلا  هب و  صتخملا  فیکلا  مکلا و  نیب  كرتشم  اذـه  هاواـسماللا و  هاواـسملا و  اـهلوبق  همـسقلا و  اـهلوبقل 
.بلطملا اذه  یف  یفکی  لامجإلا ال  یلع  اهمدع  هاواسملا و  همسقلا و  لوبق  لصأف  ضرعلاب - رخآلا  یف  تاذلاب و 

لطبت رادـقملا  نم  یـش ء  تارم و ال  وأ  هرم  فیعـضتلاب  لطبت  اهتقیقح  نإف  هیواز  لک  لاق  هنأب  کلذ  لاطبإ  یلع  مثیهلا  نبا  جـتحا  و 
.رادقمب هیوازلا  نم  یش ء  الف  تارم  وأ  هرم  فیعضتلاب  هتقیقح 

لطبت هیوازلا  نأ  تبثف  اهتقیقح  تلطب  تارم  تفعوض  اذإ  هداحلإ  اهتقیقح و  تعفترا  هدحاو  هرم  تفعوض  اذإ  همئاقلا  نأ  کلذ  نایب 
.فیعضتلاب

مل نکل  اصوصخم و  اعون  اهنوک  ثیح  نم  اهلطبأ  نإ  اهفیعـضت و  هنم و  فنـص  وأ  رادقملا  نم  عون  هیوازلا  نأب  باوجلا  نکمی  لوقأ 
نم فیعـضتلاب  تلطبف  هتـس  لب  هثالث  عومجملا  نکی  مل  تفعوض  اذإ  ددعلا  نم  عون  الثم  هثالثلا  نإف  ارادقم - هنوک  ثیح  نم  اهلطبی 
قبی مل  تفعوض  اذإف  قافتالاب  طخ  هرئادـلا  فصنک  سوقلا  نأ  يرت  اددـع أ ال  اهنوک  ثیح  نم  لطبی  مل  اصاخ و  اعون  اهنوک  ثیح 

.اریدتسم اطخ  لب  اسوق  اهنوک 

فیکلا نم  اهنإ  لاق  نم  جتحا  و 

.افیک نوکیف  تاذلاب  اهل  کلذ  نذإف  مکلا  وه  يذلا  اهعوضوم  ببسب  کلذ  سیل  ههباشماللا و  ههباشملا و  لبقت  اهنأب 
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.اهتاعوضوم ببسب  کلذ  لبقی  لاکشألا  نأ  امک  مکلا  وه  يذلا  اهعوضوم  ببسبف  اهمدع  هاواسملا و  اهلوبق  امأ  و 

فاصتا نوک  لطبی  مل  امف  هضراع  هطساوب  وأ  هضورعم  هطـساوب  امإ  ناک  تاذلاب  نکی  مل  اذإ  هفـصب  یـشلا ء  فاصتا  نأ  هیلع  دری  و 
اهیلع ههباشملا  لوق  نإ  ضورعملا  رادقملا  هطساوب  اهب  فاصتالا  نوک  لاطبإ  درجمب  رهظی  مل  ضراع  رمأ  هطـساوب  ههباشملاب  هیوازلا 

.هوعدا ام  رهظی  ملف  کلذ  اولطبأ  ام  مه  تاذلاب و  لوق 

نم ارادقم  هتاذ و  یف  اهریغ  هاواسماللا و  هاواسملا و  همـسقلل و  الباق  ارادقم  اهیف  نأ  یف  لکـشلا  نازوک  هیوازلا  نازو  نأ  فاصنإلا  و 
.هضراعلا هئیهلا  کلت  سفن  الثم و  هحطسملا  یف  امک  هطقن  دنع  هیطخ  یقالت  لجأل  لصحت  هصاخ - هئیهل  اضورعم  هنوک  ثیح 

.هیواز هنوک  نع  جراخ  هضراع  نع  رظنلا  عطق  عم  حطس  وه  امب  حطسلا  لب  رادقم  وه  امب  رادقملا  يأ  لوألاف 

.نیسدنهملا دنع  هیوازلا  وه  یناثلا  ینعملا  و 

هنوک نم  جرخی  مل  روکذملا  حطـسلا  نأ  رم  امیف  لاکـشإلا  امنإ  یناعملا  هذه  یف  هابتـشا  مهریغ و ال  دنع  هیوازلا  وه  ثلاثلا  ینعملا  و 
نوللاک و رخألا  تایفیکلاب  هفیکملا  حوطـسلا  رئاسک  نیتهجلا  یف  ماـسقنالا  لـبقی  ـال  اذ  اـملف  هصوصخم  هئیه  اذ  هنوک  لـجأل  اـحطس 

.هلاثمأ

سفن یف  لحت  تایفیکلا  کلت  نأـب  هیلاـعفنالا  هیفیکلا  هیفیکلا و  هذـه  نیب  قرفلا  یف  لوقنف  کـلذ  حـضون  هیلإ و  انرـشأ  اـم  لـحلا  و 
.تعقو همسق  يأب  لحملا  ماسقناب  مسقنی  مرج  الف  همسقنملا - هتاذ  ثیح  نم  رادقملا  يذ  یف  لب  رادقملا 

فلاخی ینعم  یهانتلا  عاطقنالا و  یهانتلا و  تائیه  لجأل  رثکألا  یف  اهلولح  نإف  مکلاب  صخت  یتلا  تایفیکلا  ضورع  فالخب  اذه  و 
نوکی نأ  مزلی  هصاخ ال  هدحو  وأ  هصوصخم  هیاهن  عم  ذوخأملا  رادقملا  هیلإ و  هفاضإ  يذ  یش ء  عم  رادقملا  مدع  هنأل  رادقملا  ینعم 
هتیاهن هدح و  ههج  نم  هصاخ  هدحول  ضورعم  حطس  اهنإف  الثم  هرئادلاک  هیثیحلا  کلتب  ذوخأملا  لکلل  هلثامم  هلثامتم  ءازجأب  امـسقنم 

لکلل هلثامم  هلثامتم  ءازجأب  همسقلل  لباق  ریغ  وه  و 
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.مسقنا هجو  يأب  رئاود  اهلک  هماسقأ  تسیل  ذإ 

امب حطـسلا  کلذ  فصن  هنوک  هرئادلا  فصن  ینعمف  هتروص - ءزج  هتدام ال  ءزج  هنم  دارملاف  هرئاد  ثلث  وأ  هرئاد  فصن  کلوق  امأ  و 
یه امب  هداملا  فصن  هب  دیرأ  ناویحلا و  فصن  وأ  کلفلا  فصن  لاقی  امک  اذـه  دـحاو و  طخل  ضورعم  حطـس  وه  امب  حطـس ال  وه 

.صوصخم لامکب  هدیقم  یه  امب  سنج و ال  یه  امب  ال  هدام -

نإف هیلکلا  هیئزجلا و  یلإ  عجری  امیف  الإ  هلامکب  ذوخأملا  دیقلا  اهیف  ظفحنی  نأ  نکمی  ءازجأب  ماسقنالا  لبقت  اهنإف  هیوازلا  لاح  اذکهف 
حطسلا نوک  وه  دیقلا  کلذ  لکلاک و  لکلا  هصح  نم  رغـصأ  هئزجک  هؤزج  نوکی  نأ  دب و  ال  یـشلا ء - ضاعبأ  یف  يراسلا  لامکلا 

هیاهن یلإ ال  کلذک  طوطخب  وأ  سأرلا  یلإ  رتولا  نم  اذخأ  نییقالتملا  نیطخلا  نیب  عقی  طخب  تمـسقنا  مرج  الف  نیطخلا  یقتلم  دنع 
رم و ال امک  تالثامتملاب  هئزجتلا  تارورـض  نم  وه  امیف  الإ  هروکذـملا  هیثیحلا  لاح  همـسقلا  نم  وحنلا  اذـه  عیمج  یف  ظفحنت  اـهنأل 
طقف ال حطـس  یه  امب  يرخأ  ههج  نم  مسقنی  امنإ  هیف و  هیثیحلا  کلت  ظافحنا  مدـعل  هیواز  هنوک  ثیح  نم  رخآ  وحنب  ماسقنالا  لبقی 

یه هعلضملا و  وأ  هریدتـسملا  هناوطـسألا  لاح  يرخألا  نود  نیتهجلا  يدحإ  یف  همـسقلا  لوبق  یف  هیوازلا  لاح  ریظن  هیواز و  یه  امب 
نود نیتدعاقلا  نیب  ام  ههج - یف  همسقلل  لباق  ایناوطسأ  الکش  وأ  یناوطـسأ  لکـش  اذ  هنوک  ثیح  نم  هنکل  ههبـش  الب  مسج  رادقم و 

هیادهلا یلو  هنإ  و  اهریغ - نود  همسقلا  کلت  یف  الإ  هئیهلا  ظافحنا  مدعل  تاهجلا  یقاب 

لاکشألا یف  داضتلا  فعضألا و  دشألا و  یفن  یف  ( 5  ) لصف

رخآ و ددع  نم  هیجوز  دشأ  ددع  عبرم و ال  نم  اعیبرت  دـشأ  عبرم  الف  داضتلا  لبقی  الف  هلاحتـسالا  لبقی  تایفیکلا ال  نم  سنجلا  اذـه 
هرارحلا ضایبلا و  داوسلاک و  بیرقلا  عوضوملا  یف  دشألا  فعضألاب و  عزانی  نأ  دب  الف  هیدشألا  لبقی  املک  نأل  کلذ 
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تایناسفنلا یف  لخبلا  هواخـسلا و  لهجلا و  ملعلاک و  هوقاللا و  هوقلا و  یف  هیـضارمملا  هیحاحـصملاک و  تاـیلاعفنالا و  یف  هدوربلا  و 
اهنیب یتـلا   (1) دادـضألا عیمج  بأد  اذـه  يرخـألاب و  اـسبلت  اـهنم و  هیفیک  نم  اخالـسنا  ضعبلا - یلإ  اهـضعب  نم  عوضوملا  خلـسنیف 

هطـساولا هذـهف  طسوت  یلإ  نیفرطلا  نع  الخ  امبر  لب  رخـآلا  فرطلا  دوجول  اـنراقم  اهدـحأ  نع  عوضوملا  لاوز  سیل  یتلا  طـئاسو -
تبرق اذإ  تاطـسوتملا  هذه  نکل  نیطارفإ  نیب  طسوتم  یه  یتلا  هفعلا  نیطارفإ و  نیب  طسولا  قاح  یف  یتلا  هلادـعلاک  هدودـحم  اهنأک 
هلادعلا تناک  نإ  ورمع و  هلادع  نم  دشأ  دیز  هلادـع  لیقف  یقیقحلا  اهطـسوت  ربتعی  مل  امبر  صاخـشألا  یف  تربتعا  هیئزجلا و  داوملا 

.صقنألا دیزألا و  لبقی  سحلاب ال  دحلاب ال  كردی  ام  بسحب 

عبرملاک و اهل  دادـضأ  الف  اهل  هیفعـضأ  هیدـشأ و ال  یتلا ال  رومألا  نم  یهف  مکلاب  صتخت  یتلا  هیفیکلا  نم  عبارلا  سنجلا  اذـه  امأ  و 
مل عیبرتلا و  هروصب  هداملاب ال  داریف  عبرملا  دـیز  اذإف  صقنألا  دـیزألا و  فعـضألا و ال  دـشألا و  لبقت  اهنإف ال  کلذ  ریغ  سمخملا و 
رخآ عیبرت  نم  حصأ  عیبرت  نوکیف  هل  هفلاخت  سحلا  دنع  یفخ  دق  هب  اهیبش  الکـشت  لب  یقیقحلا  عیبرتلا  داحتا  عم  هداملا  هدایز  رـسیتی 

.نالف نم  لدعأ  نالف  لاقیف  هقیقحلا  بسحب  سحلا ال  بسحب  دجوت  اهنإف  اذه  اننامز  یف  هلادعلاک  ایقیقح  ایسح ال  اعیبرت  هنوکل 

لاح سیل  هقیقحلاب و  لب  طقف  سحلا  بسحب  کـلذ  سیلف  رخآ  داوس  نم  دـشأ  داوس  وأ  يرخأ  هرارح  نم  دـشأ  هرارح  نوک  اـمأ  و 
سحلا بسحب  اذـه  هقیقحلا و  بسحب  کلذ  لب  اـعیبرت  حـصأ  امهدـحأ  نأ  یف  نیعیبرتلا  لاـحک  دـشأ - امهدـحأ  نأ  یف  نیترارحلا 

.هقیقح اسح ال  فعضألا  دشألا و  لبقی  یسحلا  لداعلاک  یسحلا  عبرملاف  نیتلادعلاک 

تایفیکلا نم  سنجلا  اذه  عوضوم  هیف و  اعمتجی  یـصخش و ال  دحاو  عوضوم  یلع  ادراوتی  نأ  بجی  نیدضلا  نأ  مالکلا  لصاح  - 1
هنع لوزی  نأ  نکمی  ثیحب  اـمهعوضوم  نوکی  نأ  بجی  فعـضألا  دـشألا و  اذـک  ضعب و  یلإ  اهـضعب  لدـبت  عم  هنیعب  هؤاـقب  عـنتمی 

دـشألا و لبقی  کلذـلف ال  تایفیکلا  نم  سنجلا  اذـه  عوضوم  یف  نکمی  اذـه ال  هنیعب و  هئاـقب  عم  ـالثم  فعـضألاب  سبلتی  دـشألا و 
هر لیعامسإ  ربدتف ، داشرإ  هیف  سیل  فعضألا و 
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امإ تایفیکلا  هذـه  لحم  نأل  نیداضتمب  اـسیل  ریعقتلا  بیدـحتلا و  اذـک  داـضتلا و  لـبقی  ـال  هرادتـسالا  هماقتـسالا و  نأ  تملع  دـق  و 
رومألا یف  نأ  مهوت  نم  نظ  طقسف  نیلاحلا  یف  هئاقب  عم  ارعقم  وأ  ایوتسم  بتقملا  حطسلا  ریصی  نأ  لیحتسیف  حوطسلا  امإ  طوطخلا و 

هب فصتی  ام  لثمب  امهدـحأ  فاصتا  عنتمی  ناریاغتم  ناحطـس  امهعوضوم  نأل  ریعقتلا  بیتقتلا و  نم  اهیف  ام  لـجأل  اداـضت  هیوامـسلا 
.رخآلا

لک نـأل  عوـضوملا و  یلع  اـمهبقاعت  مدـعل  کلذـک - سیل  ناـتداضتم و  اـمهنأ  رمـألا  رهاـظ  یف  مهوـتیف  هـیدرفلا  هـیجوزلا و  اـمأ  و 
لصحم ناک  نإ  درفلا و  نإف  عوضوملا  یف  امهعامتجا  مدع  نیداضتم  امهنوک  یف  یفکی  نیلصحم ال  نیمساب  ایمـس  نإ  (1) و  نیینعم

مسقنی ال هنوک ال  درجمف  کلذک  سیل  يذلا  وه  درفلا  نییواستم و  یلإ  مسقنملا  ددعلا  وه  جوزلا  ذإ  ینعملا  لصحم  ریغ  هنکل  مسالا 
هلاوحأ رثکأ  ینعملا  کلذف  لصحم  ینعم  هیدرفلل  مهف  نإف  هیدضلا  بجوی  اذه ال  هعون و  عوضوملا ال  سنج  نراقی  ابلس  الإ  بجوی 

ماقملا اذه  یف  خیشلا  هرکذ  ام  هصالخ  اذه  عوضوملا  یف  كراشی  نیابم ال  ینعم  هنأ 

لوصف هیف  دادعألا و  تایفیک  هقلخلا و  لاح  یف  هثلاثلا  هلاقملا 

سماخلا ثحبلا  وه  هقلخلا و  لاح  یف  ( 1  ) لصف

یف قئاقحلا  عیمج  یف  هربتعم  دوجولا  هدحو  نأ  ارارم  رکذ  امم  تملع  کنإ 

هدـحاو و ههج  نم  هیف  ناـعمتجی  ـال  و  هنیعب - دـحاو  عوضوم  یلع  ناـبقاعتی  نییدوجو  نیرمأ  اـنوکی  نأ  بجی  نیدـضلا  نأ  ینعی  - 1
هنیعب دحاو  عوضوم  یلع  هیجوزلا  عم  بقاعتی  هیدوجو ال  اهنوک  ریدـقت  یلع  هیمدـع و  هیدرفلا  نأل  کلذـک  اتـسیل  هیدرفلا  هیجوزلا و 

هر لیعامسإ  لمأتف ، لوألا  ءزجلا  رابتعاب  رخآ  الیلد  اذه  نوکیف 
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نم یش ء  نکی  ملف  الإ  هیصخشلا و  صاخشألا  یف  هیعونلا و  هدحولا  ربتعی  عاونألا  یلإ  میسقتلا  یفف  مسقملا  لاح  بسحب  میسقت  لک 
عاونأ مزلی  لب  فرحلا  لعفلا و  مسالا و  یف  هرصحنم  نکت  مل  هعاونأ  یلإ  تمسق  اذإ  هملکلاک  هماسقأ  یف  القع  ارـصحنم  تامیـسقتلا 

عومجم نع  هراـبع  هقلخلا  نإ  لوقی  نأ  لـئاقل  نذإـف  بیکرتـلا  نم  ءاـحنأ  ضعب  یلإ  اهـضعب  بیکرت  بسحب  هملکلا  یف  هیهاـنتم  ریغ 
دح یلإ  عاونألا  تغلب  هدـح  یلع  هیعون  ناعمتجی  نیئیـش  لکل  متلعج  ولف  رخآ  سنج  تحت  لخاد  امهنم  دـحاو  لک  لکـشلا  نوللا و 

.هیهانتم ریغ  ارارم  لب  هدحاو  هرم  ال  هیاهناللا -

مـسالا ناک  نإ  هدـحاو و  هقیقح  وأ  هینادـحو  هیفیک  هقلخلا  نوکب  لوقلا  یلإ  انئجلی  یعاد  ذإ ال  اقباس  هیلإ  انرـشأ  اـمب  اـمإ  باوجلاـف 
.لصحم ریغ  وأ  اریثک  یمسملا  الصحم و  ادحاو  مسالا  نوکی  ام  اریثک  ذإ  ادحاو 

حیبق وأ  هروصلا  نسح  هنإ  لاقی  نأ  حـصی  اهب - يرخأ  هیفیک  اـمهدوجو  ببـسب  لـصح  نوللا  نراـق  اذإ  لکـشلا  نإ  لوقن  نأـب  اـمإ  و 
نسحلا و ریغ  هدحو  نولل  وأ  هدحو  لکشلل  نالصاحلا  حبقلا  نسحلاف و  هتیهامل - نیموقملا  هقلخلا ال  دوجول  نیببسلاک  امهف  هروصلا 

لـصحی هنأ  ملعف  عیزوتلا  لیبس  یلع  عومجملل  امهنم و ال  دـحاول  لصحی  مل  هصاـخ  هقلخلل  لـصح  اـملف  هقلخلل - نیلـصاحلا  حـبقلا 
ریاغملا ینعملاب  حبقلا  نسحلاب و  هفوصوم  هقلخلاب - تیمـس  هدرفنم  هئیه  انهاه  تناک  مرج  الف  امهعامتجا  دنع  هصوصخم  هئیه  انهاه 

سیل ام  هقلخل  مزاللا  نسحلا  نأ  تبث  ول  نإ  متی  امنإ  هجولا  اذه  نکل  امهحبق  امهنـسح و  نم  لکـشلا  نوللا و  نم  دـحاو  لک  یف  امل 
هلافغإب سأب  الف  تامهملا  نم  ثحبلا  سیل  لمأت و  لحم  اذه  حبقلا و  اذک  لکشلا و  نسح  نوللا و  نسح  نم  ابکرم  ایفیلأت  ارمأ 

نیتیلقع هروص  هدام و  وأ  لوصف  سانجأ و  نم  ضارعألا  یف  بیکرت  زوجی  له  هنأ  یف  ( 2  ) لصف

بیکرت  (1) ضارعألا نم  عاونأل  نوکی  نأ  زیوجت  مدع  روهمجلا  دنع  روهشملا 

هیداملا هلعلا  یه  ماوقلا و  هلع  نود  هیئاغلا  هلعلا  هیلعافلا و  هلعلا  یه  دوجولا و  هلع  عبرألا  للعلا  نم  اهل  نوکی  ضارعـألا  نأ  ینعی  - 1
هل ال هدام  امف ال  رابتعالا  ضحمب  نوکی  امنإ  هروصلا  لصفلا و  اذـک  هداملا و  سنجلا و  نیب  قرفلا  لصفلا و  سنجلا و  وأ  هیروصلا  و 

هیجراخ طئاسب  یه  لب  لوصف  سانجأ و  اهل  سیلف  هروص  هدام و ال  اهل  سیل  ضارعألا  هل و  لصف  هل ال  هروص  ام ال  اذـک  هل و  سنج 
هداملا و لصفلا  سنجلا و  ذـخأم  نوکی  نأ  مزلی  لیق ال  .لصفلاب و  یمـسی  صاخ  سنجلاب و  یمـسی  ماع  یلإ  اهلیلحت  لـقعلل  نکمی 

نیتیلقعلا هروصلا  هداملا و  نم  ضارعألا  یف  بیکرتلا  زوجی  ناـتیلقعلا و  هروصلا  هداـملا و  امهذـخأل  یفکی  لـب  ناـتیجراخلا  هروصلا 
نیتیجراخلا هروصلا  هداملا و  یفن  روهـشملا  دارم  نأ  قحلا  هیجراخلا و  هطاسبلا  یفانی  بیکرتلا ال  اذه  لوصف و  سانجأ و  اهل  نوکیف 

هر لیعامسإ  روهشملا ، وه  امک  هعست  یف  هرصحنم  اهسانجأ  یلاوع  الوصف و  اسانجأ و  ضارعألل  نأ  بیر  ذإ ال 
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.تایفیکلا نم  ادحاو  اعون  نوکی  نأ  یف  هقلخلا  لاح  اولکشتسا  کلذ  لجأل  رهاوجلا و  یف  مهزیوجت  لصف  سنج و  نم 

هسمخ نم  بکرم  مک  وهف  ددع  هنأل  ضرع  هرشعلا  فیک و  ضارعأ  نم  هبکرم  ضارعأ  نوکی  نأ  عنمن  انأب ال  مهنع  باجأ  خیـشلا  و 
بـسانی ام  اهیف  دـجوی  دـق  رهاوجلا  نأ  ینعن  لب  هعبرأ  دودـح  دودـحم و  كاـنه  نوکی  نأ  نم  مئتلم  وه  ضرع و  عبرملا  هسمخ و  و 

کلذ اهیف  دجوی  ضارعألا ال  لصفلا و  هعیبط  رخآلا  سنجلا و  هعیبط  امهدحأ  نکی  مل  نإ  اهلصف و  هعیبط  بسانی  ام  اهـسنج و  هعیبط 
.الصف رخآلا  اسنج و  اهنم  ءزج  نوکی  الف  ءازجأ  اهل  تدجو  نإ  و 

هـسمخلا هسمخلاک و  دادعألا  نم  ابکرم  سیل  هرـشعلاک  ددعلا  نأ  تایهلإلا  یف  حرـص  دق  هنأ  الوأف  هذخاؤم  ضعب  همالک  یف  لوقأ و 
هدحولا هفیعض  اهنکل  اهیف  ءازجأ  فالتخا  طیسب ال  رمأ  ددعلا  هیهام  نأ  قحلاف  داحآلا  نم  لب  امهریغ  هتسلا و ال  هعبرألا و  هرشعلل و ال 

.اهعاونأل هیمامت  کلذ ال  لجألف  اهصقن  هرثکلا و  هدایز  درجمب  اهعاونأ  فالتخاف  هرثکلا  نیع  اهنأل 

هیهام یهف  نوسدنهملا  همار  يذلا  وأ  هضراعلا  هئیهلا  دیرأ  ءاوس  عبرملا  نأ  ایناث  و 
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ءازجأ تسیل  طاقنلا  هعبرألا و  طوطخلا  حطـسلا و  نإف  لیلحتلا  دـنع  ناـیلقع  لـصف  سنج و  اـهل  ناـک  نإ  جراـخلا و  بسحب  هطیـسب 
ءاـمکحلا نم  هریغ  وـه و  هداـفأ  اـمک  لاـحم  وـه  هفلتخم و  ساـنجأ  نم  هدـحاو  هقیقح  بیکرت  مزل  ـالإ  عیبرتـلا و  وأ  عـبرملا  هـقیقحل 

.تاموقملا نود  هیجراخلا  طئارشلا  نم  هروکذملا  رومألا  لب  نیلصحملا -

ماقملا اذه  ریظن  یف  انرـشأ  دقف  لیمأ  امهیأ  یلإ  نیرثأ - یئدـبم  نم  هدوجو  بکرتی  ام  فرعی  نأ  وه  سداسلا و  ثحبلا  قیقحت  امأ  و 
هیف كوکشملا  نأ  فرعی  اهب  ضرع  وأ  رهوج  هنأ  یف  يروصلا  یشلا ء  لاح  فرعتل  اهانعضو  هدعاق  یلإ  هیعونلا  روصلا  ثحابم  دنع 

.هدعاقلا کلت  ریظن  انهاه  عضو  دقف  ضرع  وأ  رهوج 

وه حطسلا  نإف  هئیه  وذ  حطس  هب  ینعی  يذلا  عبرملاک  هفـص - رخآلا  افوصوم و  نوکی  نأب  یلوأ  امهدحأ  نأ  امإ  ولخی  خیـشلا ال  لاقف 
.حطس هنأ  هیلع  قحی  عومجملا  هئیه و  حطس ال  هئیهلا  اذ  حطسلا  نإف  فوصوملا  هلوقم  نم  هلمجلاف  هل  هضراع  هئیهلا  فوصوملا و 

ایضرع و ال اعمج  نوکی  امهنم  عامتجالا  کلذ  نإف  هدعب - لوألا و  ببسب  ایناث  رخآلا  یشلل ء و  الوأ  امهدحأ  سیل  افلتخا و  اذإ  امأ  و 
هلمج هنم  لصحی  عاـمتجا  لوطلا  هباـتکلل و  نوکی  ـالف  لوطلا  هباـتکلا و  لاـحک  نوکی  و  هعبط - یف  داـحتا  هل  رمأ  لـیبس  یلع  نوکی 

.تالوقم نم  هبکرم  اضیأ  ءایشألا  هذه  تالوقم  نوکیف  بکرم  عومجملا  عومجملا و  یف  لخدی  لب  هلوقم  کلذ  قحتسی  الف  هدحاو 

جرخی ام  بسحب  الإ  نوکی  بیکرتلا ال  اینادحو و  ارمأ  الإ  نوکی  سانجألا ال  وأ  تالوقملا  نم  یـش ء  تحت  عقاولا  نأ  قیقحتلا  لوقأ 
دوجو لعجلا و  دوجولا و  یف  هسنج  عم  دحتملا  هلـصف  وه  نیعتلا  کلذ  صاخ و  نیعت  عم  طقف  ارادقم  الإ  تسیل  عبرملا  هقیقح  هنع و 

همـسجملا هحطـسملا و  لاکـشألا  عیمج  یف  رمألا  اذـکه  هئازجأ و  نم  لصفلا ال  کلذ  مزاول  نم  اـهلک  طاـقنلا  اـیاوزلا و  طوطخلا و 
الإ هل  بیکرت  دحاو ال  لصفب  لصحتی  دحاو  رادقم  الثم  تاسمخم  اعلض  رشع  ینثا  وذ  وه  يذلا  مسجملاف  اهریغ  عالضألا و  هریثکلا 
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نم ذخؤی  دق  دودـحلا  نکل  هانرکذ  ام  يرجم  يرجی  اضیأ  هیرهوجلا  تابکرملاب  یمـسی  امیف  رمألاف  قحلا  تلأس  ول  مزاوللا و  رابتعاب 
رومأ نم  ذـخؤی  دـق  اـمهل و  قادـصم  یه  ثیح  نم  هتاذ  یف  ناـینعملا  ـالک  هصخی  ینعم  هریغ و  همعی و  ینعم  راـبتعاب  یـشلا ء  تاذ 

یف دـجوت  یتلا  یناعملا  عیمج  یف  هیافک  اهیف  نوکی  ثیحب  هروصلا  تناک  نإ  هتروص و  نم  لـصفلا  هتداـم و  نم  سنجلاـف  هفنتکم -
یلاعت هللا  ءاش  نإ  بلطملا  اذهل  ناعمإ  هدایز  یلإ  عجرنس  هروصلا و  کلتب  هموقملا  اهتدام 

اهتایفیک دادعألا و  صاوخ  یف  ( 3  ) لصف

نأ اهدحأ  رومأ - انهاه  هرکذن  نأ  راتخن  يذـلا  اهریغ و  هحاسملا و  یقیطامثرألا و  لثم  هیئزجلا  مولعلاب  قیلأ  رومألا  هذـه  نع  ثحبلا 
رومألا هذه  نإف  برـضلا  همـسقلا و  كراشتلا و  ممـصلا و  هیدودـعملا و  هیداعلا و  هیدرفلا و  هیجوزلاک و  ددـعلا  لاوحأ  نیب  داضت  ال 

كارتشا نأ ال  یف  كرتشم  عمجلا  داضتلا و  یف  طئارـشلا  رثکأ  هیف  دـقفی  امم  اهـضعب  داضتلا و  طئارـش  ضعب  هیف  دـقفی  اـمم  اهـضعب 
اضرف نإ  هرثکلا و  هلقلاک و  اهضعب  ایمدع و  امهدحأ  نوکی  امم  نیفرطلا  ضعب  امهل و  بیرق  دحاو  عوضوم  یف  اهنم  نیفلاختم  نینثال 

.دادعألا لصأ  یف  داضت  امک ال  ددعلا  صاوخ  یف  داضت  الف  رخآلا  نع  فلاختلا  هیاغ  امهنم  لک  یف  سیل  نییدوجو 

امکف درف  یلإ  درف  نم  لیحتسی  عوضوملا ال  نأ  نم  رم  امل  صاوخلا  کلت  یف  صقنت  دایدزا و  فعـضت و ال  دادتـشا و  نأ ال  اهیناث  و 
هبعکت و وأ  هتیجوز  یف  ددعلا  دتشی  کلذکف ال  کلذ  دنع  لطبی  لب  دشأ  ءانحنا  یلإ  هئانحنا  هسوقت و  یف  دتشی  دحاولا ال  سوقلا  نأ 

.رخآ عوضوم  یلإ  هعوضوم  لطبی  نأب  الإ  بعکلا  بعک  وأ  رذجلا  رذج  وأ  جوزلا  جوزک  هیجوز  متأ  يرخأ  هیجوز  یلإ  هریذجت 

ام یلع  ناتلوقم  امهنأل  هیتاذلا  رومألا  نم  اتسیل  هیدرفلا  هیجوزلا و  نأ  اهثلاث  و 
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لخدی امم  لکلل  نیتیتاذ  اتناکل  امهیف  لخدی  ام  ضعبل  نیتیتاذ  اتناک  ول  لصحم و  دحاو  ینعمب  عاونألا  هفلاختملا  دادعألا  نم  امهتحت 
عیمج قئاـقح  یف  ـالخاد  جوزلا  ینعم  نوـکی  نأ  مزلیف  نیینعملا  نیذـه  نم  یـش ء  سفن  یف  ضعبلا  یلع  ضعبلل  هـیزم  ـال  ذإ  اـمهیف 
سیل درف و  وأ  جوز  هنأ  ههادـبلاب  فرعن  ـالإ و  اددـع  فرعن  ـال  اـنکل  کلذـک  ناـک  اذإ  دارفـألا و  عیمج  یف  درفلا  اذـک  و  جاوزـألا -

امهتحت و امل  توبثلا  نیب  اناکل  ـالإ  (1) و  نییتاذب اسیل  امهنأ  انفرعف  لمأتلاب  الإ  هتیدرف  هتیجوز و  فرعی  ریثکلا ال  ددـعلا  نإف  کلذـک 
یصحت هالص ال  هلآ  هلوسرل و  یهانتی و  ءانث ال  لقعلا  بهاول  فیکلا و  هلوقم  یف  مالکلا  نم  هداریإ  اندصق  ام  رخآ  اذه  نکیل 

تالاقم هیف  هیضرعلا و  تالوقملا  هیقب  یف  ثلاثلا  نفلا 

لوصف هیف  فاضملا و  یف  یلوألا  هلاقملا 

فاضملا یف  مالکلا  ءادتبا  یف  ( 1  ) لصف

داری دق  هب و  توعنملا  هب  داری  دق  تحبلا و  دوجوملا  الثم  دوجوملاب  داری  دق  ذإ  دحاولا  دوجوملاب و  ءادتقا  تالوقملا  عیمجل  نأ  ملعا 
.دوجولا هفص  عم  ناسنإلاک  دوجوملا  یشلا ء  هب 

.یقطنملا یلکلاک  لوألاف 

.یعیبطلا یلکلاک  یناثلا  و 

ناسنإلاک لوألا  لوقعملا  نم  بکرملا  عومجملا  وه  یلقعلا و  یلکلاک  ثلاثلا  و 

یف نیطرـشلا  ققحت  یف  لیـصفتلا و  یلع  و  هنکلاب - اروصتم  ناک  ول  هل  یتاذ  وه  امل  توبثلا  نیب  نوکی  امنإ  یتاذـلا  نأ  یفخی  ـال  - 1
هر لیعامسإ  ربدتف ، لمأت  عازنلا  عوضوم 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 211 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j4/AKS BARNAMEH/#content_note_188_1
http://www.ghaemiyeh.com


189 ص :

عومجملا یلع  هرات  ضورعملا و  یلع  هرات  و  ضراعلا - یلع  هرات  هقالطإ  یف  ضیبألا  لاح  اذـک  یقطنملا و  عونلاک  یناثلا  لوقعملا  و 
.هثالثلا ماسقألا  هذه  یف  نافلتخم  هوحن  ضورعلا و  فرظ  نأ  الإ 

هنأب یش ء  یلع  اهیف  مکح  یتلا  هیـضقلا  یجراخلا و  دوجولا  هیف  ربتعا  عوضوملا  جراخلا و  یف  ضورعلا  ناک  ههابـشأ  ضیبألا و  یفف 
هیلع و موکحملا  توبث  یلع  عرف  وه  جراخلا و  یف  هب  هفاصتا  یـشل ء و  یـش ء  توبث  اهیف  هقباطم  مکحلا و  دافم  هیجراخ  الثم  ضیبأ 

.نهذلا یف  ضورعلا  نوکی  اهارجم - يرجی  ام  وأ  سنجلا  وأ  عونلا  وأ  یئزجلا  اذک  یلکلا و  یف  فرظلا و  کلذ  یف  هل  تبثملا 

هیضق وأ  یـضرع  وأ  یتاذ  وأ  عون  وأ  یئزج  وأ  یلک  هنأب  یـش ء  یلع  اهیف  مکح  یتلا  هیـضقلا  ینهذلا و  دوجولا  هیف  ربتعا  عوضوملا  و 
موکحملا توبث  یلع  عرف  وه  طقف و  نهذـلا  یف  هب  هفاصتا  یـشل ء و  یـش ء  توبث  اهیف  هقباطم  مکحلا و  داـفم  هینهذ  ـالثم  ساـیق  وأ 

هتاذ لاح  هیف  ربتعا  عوضوملا  و  لیلحتلا - راـبتعا  یف  ضورعلا  نوکی  دـحاولا  دوجوملا و  یف  فرظلا و  کـلذ  یف  هل  تبثملا  و  هیلع -
.نیدوجولا نع  هدرجم  یه  یه  ثیح  نم 

ناک نإ  هفرص و  هیجراخ  تسیل  هنکمم  وأ  هبجاو  وأ  لولعم  وأ  هلع  وأ  هدحاو  وأ  هدوجوم  اهنأب  هیهاملا  یلع  اهیف  مکح  یتلا  هیضقلا  و 
لب لوقعم  ناسنإلا  انلوقک  اـینهذ  ادوجو  لومحملا  ناـک  نإ  هفرـص و  هینهذ  ـال  دوجوم و  ناـسنإلا  اـنلوقک  اـیجراخ  ادوجو  لومحملا 

لـصحت یلع  عرفتم  وه  دوجولا و  یف  لومحملا  ینعم  عوضوملا و  ینعم  نیب  داـحتالا  وه  اـهیف  هقباـطم  مکحلا و  داـفم  هیعقاو  هقیقح 
ءاوس هتاذ  هسفن و  ثیح  نم  هیلع  دئاز  وه  ام  لک  نع  لقعلا  هدرج  اذإ  لیلحتلا  فرظ  یف  یه  یه  ثیح  نم  هتیهام  عوضوملا و  ینعم 

.امهرئاظن هیلوعجملا و  ناکمإلا و  دوجولا و  سفنک  هتیهام  ضراوع  نم  وأ  هدوجو  ضراوع  نم  ناک 

داری دق  اهدحو و  هفاضإلا  ینعم  سفن  فاضملاب  داری  دق  هنإف  هثالثلا  تارابتعالا  یف  فاضملا  مکح  کلذـکف  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإف 
دق هفاضإلا و  هل  تضرع  يذلا  رمألا  هب 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


190 ص :

.نیرمألا عومجم  هب  داری 

.انضرغ نع  جراخ  وهف  یناثلا  رابتعالا  امأ  و 

.نیرابتعالا عومجم  وهف  ثلاثلا  رابتعالا  امأ  هلوقملا و  وهف  لوألا  رابتعالا  امأ  و 

لئاوأ یف  فاضملا  ءامکحلا  تفرع  مرج  ال  هطئاسب - لـیلحتب  لـصفملا  یلع  فوقولا  نم  لهـسأ  لـمجملا  یلع  فوقولا  ناـک  اـمل  و 
ینعملا تافاضملا و  تافاضإلا و  هیف  جردنی  مسرلا  اذه  هریغ و  یلإ  سایقلاب  هلوقعم  هتیهام  يذـلا  هنأب  سایروغیطاق  نف  ینعأ  قطنملا 

الإ ناک و  فیک  رخآ  یـش ء  لقعتل  امزلتـسم  هتیهام  لقعت  نوک  درجم  سیل  اذـه  اـهریغ  یلإ  ساـیقلاب  هلوقعم  یـشلا ء  هیهاـم  نوکب 
یف هلقتـسم  تایهام  اهل  مزاوللا  تاموزلملا و  نم  اریثک  نإف  کلذک  سیل  فاضملا و  هلوقم  نم  اهمزال  یلإ  سایقلاب  هیهام  لک  ناکل 

نوکی الإ و  نیعلا - یف  نهذـلا و ال  یف  هتیهام  ررقتی  هنأ ال  هانعم  لب  فاضملا  هلوقم  نم  تسیل  اهـسفنأ  دودـح  یف  یه  اـهتیلوقعم و 
رخآلل هررقتم  هونبلا  نوکی  الإ و  نیدوجولا  دحأ  یف  یشل ء  ررقتی  هوبألا ال  لثم  کلذک  رخآلا 

یقیقحلا فاضملا  قیقحت  یف  ( 2  ) لصف

نم عون  یلإ  وأ  هفاضإلا  یلإ  هیف  ساـیقلا  لـصاح  عجری  اـهریغ  یلإ  ساـیقلاب  هلوقعم  مهلوق  نإـف  دـساف  مسرلا  اذـه  لوقت  نأ  کـل  و 
.اهریغ یلإ  سایقلاب  مهلوق  موهفم  اذه  هیلع  فقوتی  امب  وأ  هسفنب  یشلل ء  افیرعت  نوکیف  هفاضإلا 

هنأ هب  متینع  نإ  مهل  لیق  امبرف  هنع  جراخ  رمأ  روصت  یلإ  اهروصت  جوحی  هنأ  هریغ  یلإ  ساـیقلاب  ـالوقعم  یـشلا ء  نوک  موهفم  اـمأ  و 
نیفیاـضتملا ریغ  نم  ریثـکف  هعم  نوکی  هنأ  ینع  نإ  نیفیاـضتملا و  یف  رودـلا  مزلیف  هب  ملعی  هنأ  جراـخ  رمأ  روصت  یلإ  هروصت  جوحی 

ثحوب و اذإف  هئازإب  وه  ام  ههج  نم  هعم  لقعی  نأ  یغبنی  اولاق  نیفاضملا  هیهام  امهتیهام  سیل  طئاحلا و  هعم  لقعی  فقـسلاک  کلذک 
.هفاضإلا ینعم  یلإ  عجری  هازاوملا  هذه  نع  شتف 
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ریغ فیرعتلا  یف  ذخأ  يذـلا  فاضملا  نأب   (1) رذتعا دق  فاضم و  هنأ  هدوجو  يذـلا  وه  فاضملا  نإ  لاق  نم  لوق  اذـه  نم  بیرق  و 
.طیسبلا فاضملا  نم  رهشأ  وه  بکرملا و  فاضملا  وه  دحلا  یف  يذلا  لب  دودحملا  فاضملا 

ماعلا رمألا  مسا  هصاخلا  يری  هنم و  رهشأ  سنجلا  هبشی  ام  وأ  سنج  یشلل ء  نوکی  نأ  زوجی  هنأ  هلـصاح  ام  نفلا  بتک  یف  دروأ  دق  و 
.ماعلا ناکمإلا  یف  امک  هیلإ  مسالا  نولقنیف  هب - قیلأ  عونلا  هبشی  وأ  هل  عون  وه  امل 

بألاک هریغ  طیـسبلا و  نم  بکرملا  عومجملا  یلع  هوبألاک و  طیـسبلا  یلع  عقی  فاضملا  اذـکف  یـصاخلا  یلإ  یماعلا  مسالا  لـقن  و 
مومع و ال ذإ ال  ءاملعلا  ضعب  هیلإ  راشأ  امک  أطخ  اذـه  طیـسبلا و  وه  يذـلا  صاخلا  یلإ  فاـضملا  مسا  اولقن  هصاـخلا  اـهمعی و  وهف 

فاضملا یلإ  بکرملا  فاضملا  هبسنک  یصاخلا  یلإ  یماعلا  ناکمإلا  هبسن  سیل  امهعمجی و  ینعم  فاضملل  سیل  انهاه و  صوصخ 
.صاخلا یف  دجوی  ینعم ال  هدایز  ماعلل  نوکی  نأ  حصی  طیسبلا و ال 

یناثلا ینعملاب  فاضملا  وه  مسرلا  هنمـضتی  وأ  مسرلا  یف  ذخؤی  يذـلا  فاضملا  نأ  لوألا  مسرلا  ههج  نم  رذـتعی  نأ  یلوألا  لوقأ و 
عوضوملا نم  هنم و  بکرملا  طیسبلا و ال  یقیقحلا  فاضملا  لوقعملا ال  ظفل  سایقلا و  ظفلک  فاضملا  موهفم  هیلع  قدصی  ام  ینعأ 

یلع یشلا ء  فقوت  مزلی  الف  درفلا  موهفملل ال  وه  امنإ  فیرعتلا  ذإ  هنم  درف  یلع  المتشم  یـشلل ء   (2) فرعملا نوک  یف  داسف  هل و ال 
.هسفن

فرعلا ماـعلا و  فرعلا  بسحب  كرتـشم  فاـضملا  مسا  سنجلا و  هبـشی  اـمب  عونلاـک  وـه  اـمل  مسر  مسرلا  نأ  راذـتعالا  لـصاح  - 1
هنم معأ  سیل  هنکل  طیـسبلا  فاضملل  الوانتم  ناـک  نإ  بکرملا و  فاـضملا  نأ  هئطختلا  لـصاح  فرعملا و  فرعملا و  نیب  صاـخلا 

هر لیعامسإ  ربدتف ، هلاحب  رودلاف  ءزجلل  لکلا  لوانت  باب  نم  لب  یئزجلل - یلکلا  لوانت  لیبق  نم  سیل  هل  هلوانت  نأل 
هر لیعامسإ  ربدتف ، افرعم  ام  هجوب  هتیمولعم  بسحب  درفلا  ینعأ  فرعملا  ناک  وأ  ایضرع  اقدص  هیلع  فرعملا  قدص  ناک  اذإ  - 2
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ابکرم وأ  ناک  اطیـسب  فاضملا  هفرعم  نإف  هیبنتلل  فیرعتلا  نأب  فاـضم  هنأ  هدوجو  يذـلا  وه  فاـضملا  نأ  مهلوق  وه  یناـثلا و  نع  و 
هنإـف بـألاک  يرخأ  هلوقم  نم  ءزج  بکرملل  نأـب  هبـسنیف  بکرملا  طیـسبلا و  نیب  قرفلا  یف  هیبنت  ریکذـت و  یلإ  جاـتحی  دـق  هیرطف و 
مکلا سیل  هلثم و  عم  هقفاوملا  هتقحل  فـیک  هنإـف  ههباـشملاک  قاـفتالا و  هقحل  مک  هنإـف  هاواـسملاک  هوبـألا و  هتقحل  هسفن  یف  رهوـج 

.اذک وه  ثیح  نم  ابکرم  لب  اطیسب - قفاوملا  فیکلا  قفاوملا و ال 

هبسنلا سفن  یف  رظنلا ال  نوکی  نأ  اذه  ینعم  و  هررکم - تذخأ  اذإ  لب  هفاضإ  هبسن  لک  سیل  هنأبف  هبسنلا  هفاضإلا و  نیب  قرفلا  امأ  و 
هنأب هیلإ  هبـسن  اضیأ  طئاحلل  هیلع و  رقتـسی  هنأب  طئاحلا  یلإ  هبـسن  هل  فقـسلا  نإف  يرخأ  هبـسن  اهمزلی  هبـسنلا  هذه  نأ  هدایزب  لب  طقف 

.نیفرطلل نوکت  هفاضإلا  دحاو و  فرطل  هبسنلا  نإ  اولاق  اذهل  هیلع و  رقتسم 

نبالا بألا و  یظفلک  هفاضإلا  نم  هل  ام  یلع  نمضتلاب  الاد  امهنم  لک  مسا  نوکی  دق  نیفاضملا  نإ  لوقنف  فاضملا  مسر  تملع  اذإف 
.هیلإ فاضملا  مسا  وأ  فاضملا  مسا  امإ  هنأل  نیمسق  یلع  وه  رخآلا و  نود  کلذک  همسا  نیفاضملا  دحأ  نوکی  دق  و 

لدـی هنإف  حانجلا  وذ  امأف  حانجلا  يذ  یلإ  هفاضإلا  یلع  نمـضتلاب  هلاد  حانجلا  هظفل  حانجلا و  يذ  یلإ  فاضم  هنإف  حانجلاک  لوألاف 
.وذ هظفل  هفاضإلا  نم  هل  ام  یلع 

.کلذ یلع  نمضتلاب  هلاد  ملاعلا  هظفل  ملعلل و  هیلإ  فاضملا  هنإف  ملاعلاک  یناثلا  و 

ملاعلل ملع  ملعلا  کلوق  یف  ماللاک  وه  هب و  نرتقی  فرح  هفاضإلا  نم  هل  ام  یلع  لدی  امنإف  فاضملا  وه  ملعلا و  امأ  و 

هفاضإلا یفرط  صاوخ  یف  ( 3  ) لصف

ضعب مدقت  باب  یف  لکـشی  امم  اذـه  کلذـک و  اضیأ  مدـعلا  یف  لعفلاب و  وأ  هوقلاب  انهذ  اجراخ و  دوجولا  مزالت  یف  ؤفاکتلا  اهنمف 
رخآلا رخأت  ضعب و  یلع  نامزلا  ءازجأ 
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هفاضإ امهنیبف  نافیاضتم  مولعملا  ملعلا و  و  نوکتـس - همایقلا  نأ  ملعن  انإ  اضیأ  نیعم و  نیئفاکتم  اسیل  اـمهنأ  عم  ناـفیاضتم  اـمهف  هنع 
.دوجوم اهب  ملعلا  همودعم و  همایقلا  نأ  عم  لعفلاب 

نینامز نهذلا  رضحی  نأ  وه  اقلطم و  نهذلا  بسحب  امهدحأ  نیهجو - نم  ناربتعی  رخأتملا  مدقتملا و  نأب  لوألا  نع  خیشلا  باجأ  و 
.نهذلا یف  اعیمج  الصح  دق  امهف  ارخأتم  رخآلا  امدقتم و  امهدحأ  دجیف 

وه و دوجومب  سیل  هنأ  رخآلا  نم  دوجومف  ادوجوم  ناک  اذإ  مدـقتملا  ناـمزلا  نأ  وه  نهذـلا و  یلإ  ادنتـسم  دوجولا  بسحب  یناـثلا  و 
(1) دوجو دـنع  نهذـلا  یف  دوجوم  یناـثلا  ناـمزلل  فصولا  اذـه  ارخأـتم و  هنوک  اذـه  هدوجو و  یلإ  يدؤی  اـناکمإ  دـجوی  نأ  نکمی 

هبسن نهذلا  یلإ  هتبسن  ادوجوم و  سیل  لوألا ظ ]  ] یناثلا نامزلا  نأ  ذئنیح  نهذلا  یف  دوجوم  هنإف  رخأتملا  دجو  اذإ  مدقتملا و  نامزلا 
یف هل  دوجو  الف  انرکذ  ام  ریغ  رخآ  هجو  یلع  رخأتملا  هبـسن  امأف  رخأتملا  نامزلا  عم  دوجوم  اـضیأ  اذـه  دـقفف و  ادوجوم  ناـک  یش ء 

.نهذلا یف  نکل  رومألا 

ءازجألا کلت  نکل  اهربتعی  مل  ام  لقعلا  یف  دـجوی  مل  نإ  نامزلا و  ءازجأ  نیب  تافاضإلا  نإف  لاکـشإلا  لحب  فاو  ریغ  هرکذ  ام  لوقأ 
نکل نهذلا - یف  ضعب  یلع  اهـضعب  مدقتب  مکحی  هبـسن و  اهنیب  دـجیف  نینـسلا  روهـشلا و  مایألاب و  همـسقنم  لقعلا  اهربتعا  اذإ  ثیحب 

هوقلاب و تناک  نإ  ءازجألا و  نإف  کلفلا  ءازجأ  نیب  هیتحتلا  هیقوفلا و  هفاضإک  هئازجأ  نیب  رخأـتلا  مدـقتلا و  هفاـضإف  جراـخلا  بسحب 
تافاضملا رئاس  یف  نوکی  يذـلا  هجولا  یلع  اهنیب  هفاضإلا  تناک  اهتیلعف  ضرف  اذإ  ثیحب  اهنکل  هوقلاب - تناک  نإ  تافاضإلا و  اذـک 

.طقف نهذلا  یف  فاصتالا ال  فرظ  یف  نیفیاضتملا  يدوجو  نیب  هیعملا  ققحت  بجوی  هفاضإلا  ققحت  و 

دوجومب سیل  هنأ  نهذـلا  یف  ققحتف  هدوجو - ناک  يذـلا  بلـسلا  اذـه  مدـع  دوجولا  ققحت  دوجولا و  بلـس  ناـک  دوجولا  نـأل  - 1
هر لیعامسإ  ربدتف ،
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.دارأ نم  عجریلف  رخآ  عضوم  یف  هانققح  ام  ههبشلا  هب  لحنی  يذلا  و 

هنأ رخآلا  نم  دوجومف  ادوجوم  ناک  اذإ  مدـقتملا  نامزلا  نأ  یناـثلا  راـبتعالا  یف  هلوق  نأ  وه  رخآ و  یـش ء  هرکذ  اـم  یلع  دری  هنإ  مث 
اضیقن یشلا ء  ناکل  ادوجو  ناک  ول  دوجاللا  نإف  هلاحتسالا  رهاظ  کلذ  دوجو و  دوجواللا  نأ  مهوی  هنأل  ثحب  هیف  دوجومب  وه  سیل 
ایدوجو ارمأ  سیل  رخآلا  ءزجلل  دوجوـاللاف  ادوجوم  رخـآلا  ءزجلا  نکی  مل  ادوجوم و  ناـمزلا  نم  ءزج  ناـک  اذإـف  لاـحم  وه  هسفنل و 

.هیدوجو هفاضإ  رضاحلا  ءزجلا  نیب  هنیب و  عقی  یتح 

دوجو مزلتـسی ال  نامزلا  نم  ءزج  لک  دوجو  نأل  لوألا - نامزلا  یف  هنأب  دوجولا  کلذ  دـیقملا  دوجواللا  موهفم  هب  داری  نأ  الإ  مهللا 
.رخأتلا مدقتلا و  فصو  هیضتقی  امک  رخآلا  ءزجلا 

دوجو سفن ال  دارملا  نوکی  نأ  ریدـقتب  اضیأ  و  ادوجوم - نوکی  نأ  بجی  ینعملا  اذـهب  دوجواللاب  فوصوملا  نأب  مـالکلا  دری  نکل 
ریغ لبقتسملا  دوجو  لبقتـسملا و  دوجو  یلع  لب  لبقتـسملا  ءزجلا  دوجو  یلع ال  امدقتم  رـضاحلا  ءزجلا  سیل  نکل  لبقتـسملا  ءزجلا 

ام هجولا  لاکـشإلا و  يوقف  فاضم  ریغ  رـضاحلا  وه  ام  رـضاح و  دوجوم و ال  ریغ  فاضملا  وه  اـمف  البقتـسم  نکی  مل  ـالإ  رـضاح و 
.هیلإ انأموأ 

مولعملا و هیهام  ملعلا و  نیب  هقیقحلاب  هفاضإلا  لقعلا و  دـنع  هرـضاحلا  هروصلا  وه  هقیقحلاب  مولعملا  نأ  وهف  یناثلا  نع  باوجلا  امأ  و 
.همیقلا دوجو  نیع  نوکتس ال  اهنأ  همیقلا  نم  مولعملا 

دحأ نأب  متمکح  دـق  هیناـسفنلا و  تاـیفیکلا  نم  دـع  اذـهل  هیجراـخلا و  تادوجوملا  نم  ملعلا  نأ  امهدـحأ  ناکـش  هیلع  دری  لوقأ و 
یه امب  مولعملا  هیهام  سیل  فاضم و  وه  اـمب  هیف  ادوجوم  اـضیأ  رخـآلا  نوکی  نأ  بجو  جراـخلا - یف  ادوجوم  ناـک  اذإ  نیفاـضملا 

.هینیعلا تادوجوملا  نم  همولعم  هیهام 

نیب سیل  لقاعلا و  دنع  مولعملا  هیهام  دوجو  سفن  هقیقحلا  یف  ملعلا  نأ  یناثلا  و 
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.مولعملا ملعلا و  هفاضإ  امهنیب  عقی  یتح  ریاغت  هیهاملا  دوجولا و 

هیاکح هنوک  ثیح  نم  نکل  هیجراخلا  تادوجوملا  نم  نهذلاب  امئاق  اضرع  هنوک  ثیح  نم  ناک  نإ  ملعلا و  نأ  لوألا  نع  باوجلا  و 
.ناینهذ امهالک  مولعملا  هیهام  ملعلاف و  هینهذلا  تادوجوملا  نم  جراخلا  یف  دوجو  هل  یش ء  هیهام  نع 

يرابتعا رمأ  تاذـلاب  هب  هدوجوملا  هیهاملا  دوجولا و  نیب  هفاضإلاک  اـهنیعب  تاذـلاب  هب  مولعملا  ملعلا و  نیب  هفاـضإلا  نأ  یناـثلا  نع  و 
- دوجو هیهام و  یلإ  لقعلا  هللح  اذإ  دحاو  رمأ  جراخلا  یف  دوجوملا  نأ  امکف  تاذلاب  نیدحتم  رابتعالاب  نیریاغتم  نیرمأ  نیب  هلصاح 
هیهام و یلإ  لقعلا  هللح  اذإ  ینهذ  دوجوم  یه  هدحاو  هروص  نهذـلا  یف  دوجوملا  اذـکف  دوجولا  يذ  دوجولا و  هفاضإ  امهل  تضرع 

یف مالکلا  اذـک  اـهقحاول و  هداـملا و  نع  ادرجم  یـشلا ء  دوجو  سفن  ملعلا  ذإ  مولعملا - ملعلا و  هفاـضإ  اـمهل  تضرع  ینهذ  دوجو 
یمــست یتـلا  تاـیفیکلل  هیکاـحملا  هیناـسفنلا  تاـیفیکلا  نـم  اندـنع  یه  سحلا و  یف  هدوـجوملا  هروـصلا  يأ  سوـسحملا  سحلا و 

.تاسوسحملاب

دوجو حصی  ثیحب  نانوکی  دقف  يرخأ  ههج  نم  دوجولا  یف  ؤفاکت  امهل  عقی  دق ال  نیفیاضتملا  نأ  فاضملا  ماکحأ  نم  اودـع  دـق  و 
نیتکراشتملا نیتوقلا  نیکاردإلا ال  ینعأ  سحلا  ملعلا و  یف  امک  لوألا ظ ] مدـع  عم  رخآلا  دوجو  حـصی  و   ] رخآلا مدـع  عم  اهنم  لک 

تاذ مولعملا و  تاذ  نکل  و  سوسحملا - موـلعملا و  تاذ  مدـع  عـم  اـمهدوجو  حـصی  ـال  سحلا  ملعلا و  تاذ  نإـف  مسـالا  یف  اـمهل 
رخـآلا دوجو  نودـب  اـمهنم  لـک  دوجو  زوجی  ثیحب  ناـنوکی  دـق  و  سحلا - ملعلا و  مدـع  عم  اـمهنم  لـک  دوجو  حـصی  سوـسحملا 

ام هنم  و  کلاملا - مدـع  عم  كولمملا  تاذ  دوجو  كولمملا و  مدـع  عم  کـلاملا  تاذ  دوجو  زوجی  هنإـف  كولمملا - کـلاملاک و 
حاـتفملا هـکرح  دـیلا و  هـکرحک  هـتلع  نـم  مـعأ  نوـکی  ـال  يذـلا  لولعملاـک  رخـآلا  تاذ  مدـع  دـنع  امهدــحأ  تاذ  دوـجو  عـنتمی 

.هریغ خیشلا و  هرکذ  ام  اذه  نیتصوصخملا 

یهف فاضملا  ضورعم  اهنأب  اهیلع  اومکح  یتلا  تاذلا  نأ  تدجول  رظنلا  قح  ترظن  اذإ  کنإف  قیقحت  ثحب و  عضوم  انهاه  لوقأ  و 
.کلذک تسیل  رمألا  رثکأ  یف 
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امهدحأ نیلاثم  امهتیفاضإ  ههج  نم  هفاضإلاب ال  نیتفوصوملا  نیتاذلا  نیب  دوجولا  یف  ؤفاکتلا  بوجو  مدـعب  مکحلا  یف  رکذ  خیـشلاف 
.سوسحملا سحلا و  اتاذ  امهیناث  مولعملا و  ملعلا و  اتاذ 

هنإف کلذ  همزلی  هرهوج ال  یف  مولعملا  تاذ  هعم و  ادوجوم  مولعملا  یلإ  افاضم  نوکی  نأ  امئاد  همزل  دـق  هرهوج  یف  ملعلا  تاذ  لاقف 
و کفنت - سوسحملا  تاذ  هایإ و  هفاضإلا  موزل  نع  کفنی  هتاذ ال  نإف  سحلا  اذه  لاح  کلذک  ملعلا و  هیلإ  فاضم  ریغ  دـجوی  دـق 

رـصانعلا نوکی  ادوجوم و  ساـسح  ناویح  نوکی  ـال  نأ  زوـجی  ذإ  ادوـجوم  سحلا  نوـکی  ـال  نیح  ادوـجوم  نوـکی  ـال  نأ  بجی  ـال 
.همالک لصاح  اذه  هدوجوم  هسوسحملا 

ریغ یهف  ملعلا  اـهب  قلعتی  مل  یتلا  اذـه و  ریغ  نکمی  ـال  همولعم  اـمئاد  یهف  هقیقحلاـب  اـهب  ملعلا  قلعت  یتـلا  تاذـلا  لوقی  نأ  دـحأل  و 
يداـملا دوجولا  همولعم و  اـمئاد  یملعلا  يروصلا  دوجولا  نإـف  تاـقوألا  رئاـس  یف  ـال  تقولا و  اذـه  یف  ـال  ادـبأ  ملعلا  اذـهب  هموـلعم 

.لوهجم ادبأ  یشاوغلاب  اوشغم  هنوک  ثیح  نم  هکردی  ام  نع  بوجحملا 

هداملا ال ینعمب  هروصلا ال  ینعمب  يذلا  سوسحملا  تاذ  اذک  هوقلا و  ینعمب  هروصلا ال  ینعمب  يذلا  سحلا  تاذ  یف  مالکلا  اذـک  و 
.رخآلا نع  امهدحأ  ناطیسبلا  ناضراعلا  کفنی  امک ال  رخآلا  نع  امهادحإ  کفنی 

نیتفاضإلا کنیذل  ناتـضورعملا  ناتاذـلا  اذـکف  اعم - نالقعی  یلقعلا و  دوجولا  یف  نائفاکتی  هیـسوسحملا  هیـسحلا و  موهفم  نأ  امکف 
.یسحلا دوجولا  یف  نیتئفاکتم 

ضرعلاب ول  هیمولعملا و  هیسوسحملاب و  هفوصوم  یه  یتلا  تاذلا  امأ  تاذلاب و  الوأ و  هفاضإلا  ضورعم  وه  ام  لک  یف  مالکلا  اذک  و 
ءاوهلاب همئاقلا  هیعمسلا  هیفیکلا  نإف  ملعلا  تاذ  سحلا و  تاذ  دوجول  دوجولا  یف  هنراقم  اهنأ  رهظی  شیتفتلا  ثحبلا و  دنع  اضیأ  یهف 

کلت ریغ  تاذلاب و  هعومسملا  هروصلل  دوجولا  یف  هنراقم  یه  عمسلل و  هعرق  دنع  کلذ  ضرعلاب و  هعومسم  الثم  جومتملا  عورقملا 
اهیلإ هفاضإ  الف  ضرعلاب  تاذلاب و ال  هکردم ال  ریغ  عمسلا  عرق  دنع  جراخلا  یف  دجوت  یتلا  ریغ  هیکاردإلا و  هروصلا 
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.ضرعلاب تاذلاب و ال  الصأ ال  تاقوألا  نم  تقو  یف 

هـسوململا نأل  تاذـلاب  ضرعلاب ال  هسوملم  اهنإ  لاقی  نأ  حـص  سمللا  هلآ  دـنع  هرـضاحلا  هیرانلا  هرارحلاک  هیـسمللا  هیفیکلا  اذـک  و 
روضحلا نع  و  روصتلا - نع  هجراخ  یه  یتلا  امأ  هیلإ و  هراشإلا  ترم  امک  هیجراخلا  هرارحلل  هیکاـحم  هیناـسفن - هیفیک  یه  تاذـلاب 
نیفاضملا یف  مزل  امک  مدـعلا  دوجولا و  یف  ؤفاکتلا  نأ  تبثف  ضرعلاب  ـال  تاذـلاب و  ـال  اـهیلإ  هفاـضإ  ـالف  سمللا  هلآ  دـنع  یعـضولا 

.هفاضإلا فصو  نع  رظنلا  عطق  نإ  امه و  امه  ثیح  نم  امهاضورعم  امه  نیتللا  نیتاذلا  یف  اذکف  نیطیسبلا 

لطبأ ریغـصلا و  یف  میظعلا  عابطنا  هلاحتـسال  عابطنالا  لطبأ  نم  دنع  هنیعب  یجراخلا  رمألا  الإ  هب  كردی  يرـصبلا ال  سحلا  تلق  نإف 
.هنیعب یجراخلا  دوجوملا  یلإ  هیکاردإ  هفاضإ  درجم  هدنع  راصبإلا  نوکیف  اضیأ  عاعشلا  جورخ 

الف هیجراخلا  هروصلا  نیع  لئاقلا  اذه  دنع  یه  و  هیکاردإلا - هروصلا  ینعمب  يذلا  سحلا  هفاضإ  یف  انمالک  ناک  دـقف  الوأ  امأ  لوقأ 
اهافرطف راصبإلا  هفاضإ  هیلإ  عقو  لیق  يذـلا  یجراخلا  رمألا  تاذ  ساحلا و  رهوج  نیب  یتلا  هیعـضولا  هفاضإلا  اـمأ  اـمهنیب و  كاـکفنا 

.اعم الإ  نانوکی  قیقحتلا ال  ثحبلا و  دنع  یتلا  هیعضولا  تافاضإلا  رئاس  افرطک  هقیقحلاب 

رـصبلا و يأ  سوسحملا  سحلا و  یه  داوملا و  نع  هدرجم  سفنلا  دـنع  هرـضاح  هیرادـقم  هروـص  تاذـلاب  رـصبملا  نإـف  اـیناث  اـمأ  و 
.رابتعالا بسحب  الإ  امهنیب  ریاغت  ذإ ال  نامولعم  امه  رصبملا و 

یلإ امهنم  لک  هفاضإب  مکحی  نأ  ساکعنالا  ینعم  رخآلا و  یلع  امهنم  لک  ساکعنا  بوجو  نیفیاضتملا  صاوخ  نم  اضیأ  دع  امم  و 
لک فیـضأ  اذإ  بجی  امنإ  ساکعنالا  اذـه  بألل و  نبا  نبالا  لاقی  نبالل  بأ  بألا  لاقی  اـمکف  هیلإ  اـفاضم  ناـک  ثیح  نم  هبحاـص 

.رخآلا یلإ  فاضم  وه  ثیح  نم  امهنم 

بألا لاقی  امک  ساکعنالا  اذه  بجی  ملف  فاضم  وه  ثیح  نم  فیضأ ال  اذإ  امأ  و 
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.ساکعنالا بجی  مل  دوسألل  وأ  ناسنإلل  وأ  یبصلل  بأ 

عمجی نأ  هیف  قیرطلا  فاضملا و  یف  ساکعنالا  هدـعاق  هیاعر  بعـصی  دـق  بألل و  ناسنإ  ناـسنإلا  وأ  بـألل  یبص  یبصلا  لاـقی  ـالف 
يذلا وهف  هفاضإلا  تعفترا  هریغ  تعـضو  هتعفر و  وأ  هفاضإلا  تیقب  هریغ  تعفر  هتعـضو و  اذإ  فاصوألا  کلت  نإف  یـشلا ء  فاصوأ 

تیقبتـسا کلذ و  ریغ  وأ  بتاک  وأ  قطان  وأ  ناسنإ  وأ  ناویح  هنأ  نبالا  نم  تعفر  اذإ  کنإف  ساکعنالا  هبجاولا  هیقیقحلا  هفاضإلا  هیلإ 
.هفاضإلا قبی  مل  اهلک  فاصوألا  هذه  تیقبتسا  انبا و  هنوک  تعفر  نإ  هیلإ و  بألا  هفاضإ  تیقب  انبا  هنوک 

لداعتلا ال لتخا  اذإ  رخآلا و  یلع  امهدحأ  سکعنی  ناذـللا  امهف  نبالا  بألا و  نیب  وه  هفاضإلا  یف  یقیقحلا  لداعتلا  نأ  اذـهب  تملعف 
و ناکـسلل - هنیفـس  هنیفـسلا  لاقیف  سکعنی  نأ  حـصی  ناویحلل ال  سأر  سأرلا  هنیفـسلل و  ناکـس  ناکـسلا  لیق  اذإف  ساکعنالا  بجی 

.ناکسلا يذل  ناکس  ناکسلا  سأرلا و  يذل  سأر  سأرلا  لیق  اذإ  لداعتلا  بجی  امنإ  سأرلل و  ناویح  ناویحلا 

مظعلاک و عوضوم  ظفل  فاضم  وه  امب  فاضملل  ناک  اذإ  کلذ  هبـسنلا و  فرح  یلإ  جاـتحی  ـال  اـم  هنم  ساـکعنالا  اذـه  نإ  اولاـق  و 
امإ دبعلل و  یلوم  یلوملا  یلوملل و  دبع  دبعلا  انلوقک  نیبناجلا  نم  هبـسنلا  فرح  يواستی  نأ  امإ  کلذ و  یلإ  جاتحی  ام  هنم  رغـصلا و 

ملاعلل ملع  ملعلا  ملعلاب و  ملاع  ملاعلا  انلوقک  يواستی  نأ ال 

هیلاعلا هرشعلا  سانجألا  دحأ  وه  يذلا  فاضملا  هلوقم  سفن  وه  يذلا  ینعملا  لیصحت  یف  ( 4  ) لصف

یلإ سایقلاب  هلوقعم  اهنأ  سفن  يأ  موهفملا  اذه  سفن  هب  ینعی  دق  هریغ  یلإ  سایقلاب  هلوقعم  هتیهام  يذلا  روکذـملا  مسرلا  نإ  لوقنف 
ریغ يرخأ  هیهام  هل  ام  هب  ینعی  دـق  اهریغ و  یلإ  سایقلاب  هلوقعم  هتیهام  نأ  تاذـلاب  اهیلع  قدـصی  يرخأ  هیهام  هب  ینعی  دـق  اهریغ و 

بألاک کلذ  هلوقملا و  نم  وه  يذلا  فاضملا  ریغ  هلوقملا و  وه  يذلا  فاضملا  ینعم 
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نبالا یلإ  سایقلاب  هلوقعم  ریغ  هیهام  هتوبأ - ءارو  هیلوقعملا و  هذه  ءارو  هسفن  یف  هل  نأ  الإ  نبالا  یلإ  سایقلاب  الوقعم  ناک  نإ  هنإف و 
.رخآ ائیش  وأ  اسرف  اناسنإ و  هنوک  یه  و 

ایتاذ المح  روکذملا  مسرلا  هیلع  لمحی  ام  اهدحأ  رومأ - هثالث  انهاهف  سایقلاب  هلوقعملا  هیهاملا  هذه  الإ  هیهام  اهل  سیلف  هوبألا  امأ  و 
.رشعلا تالوقملا  يدحإ  یه  یتلا  هلوقملا  وه  هفراعتملا و  ایاضقلا  یف  امک  افراعتم  اقدص  ایلوأ ال 

قدص یف  امک  تاذلاب  المح  هلوقملا  هیلع  لمحی  يذـلا  وه  الفاس و  اعون  وأ  اسنج  هسفن  یف  ناک  ءاوس  هعاونأ  نم  عون  وه  ام  اهیناث  و 
.هیتاذلا اهدارفأ  یلع  تایتاذلا 

لمحک ضرعلاـب  ـالمح  هعون  وأ  فاـضملا  هلوقم  اـهیلع  قدـصی  اـهریغ  وأ  فیکلا  وأ  مکلا  وأ  رهوجلا  تحت  يرخأ  هیهاـم  اـهثلاث  و 
اهنم عون  وه  ام  هلوقملا و  سفن  نیب  قرفلا  نایبل  اوضرعتی  مل  بتکلا  رثکأ  یف  قرفلا و  ققحی  نأ  یغبنی  اذـکهف  ناسنإلا  یلع  ضیبـألا 

.اهضورعم هفاضإلا و  وه  يذلا  ضراعلا  نیب  قرفلا  نایب  یلع  اورصتقا  لب 

اذإ هریغ و  یلإ  سایقلاب  هیهاملا  لوقعم  یش ء  هنأل  هفاضإ  وذ  یش ء  اضیأ  وهف  هلوقم  هنولعجی  يذلا  فاضملا  مث  خیشلا  لاق  کلذل  و 
.قرف امهنیب  نوکی  الف  هلوقملا  وه  سیل  يذلا  فاضملا  هلوقملا  وه  يذلا  فاضملا  اذه  كراش  دقف  کلذک  ناک 

وه هلوقملا  وه  يذـلا  رهوجلا  نأ  امک  سایقلاب  هیهاملا  لوقعم  هنأـب  هنع  ربعی  اـم  سفن  وه  لوـألا  نأ  وه  هیلإ و  انرـشأ  اـم  قرفلا  لوقأ 
.فاضملا ظفل  موهفم  سفن  وه  هلوقملا  وه  يذلا  فاضملاف  عوضوم  یف  تناک ال  تدجو  اذإ  یتلا  هیهاملا  هنأب  هنع  ربعی  ام  سفن 

موهفم یف  تربتعا  یتلا  هیئیـشلا  نکل  هنع  بلـسی  نأ  نکمی  ـال  هلوقملا و  وه  يذـلا  فاـضملا  هنع  کـفنی  ـال  رمأ  وهف  هیئیـشلا  اـمأ  و 
فـصو ضایبلا  ریغ  یـش ء  هب  دـیرأ  اذإ  ضیبألاک  افاضم ال  هفاضإ و  اهنوکب  الإ  لصحتی  ـال  هماـع  هیئیـش  ـالإ  تسیل  هسفن  فاـضملا 

.ضایبلاب

هیقاقتشالا هئیهلا  وأ  يذ  وأ  ماللا  فرح  نم  قتشملا  یف  هموهفملا  هیئیـشلا  هیئیـشلاب  اندرأ  ضارعألا و  نم  همـسا  قتـشملا  انلعج  ول  انإف 
يوس هل  هیهام  يذلا ال  فاضملا  لب  هلوقم  اضیأ  بکرملل  لماشلا  قلطملا  فاضملا  لعجی  مل  اذـهل  هیهانتم و  ریغ  تالوقملا  تراصل 

.افاضم هنوک 
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.هلوقم لعجت  نأ ال  بجوف  ریغلا  یلإ  سایقلاب  هتیهام  هلوقعم  یش ء  اضیأ  هفاضإلا  نإ  دحأ  لاق  ولف 

.افاضم اهنوکب  الإ  اهل  صصخت  اهنم ال  اعون  وأ  هلوقملا  ینعأ  یقیقحلا  فاضملا  یلع  هلومحملا  هیئیشلا  نإ  انلق 

رخآ ائیش  وأ  اراد  وأ  اناسنإ  هنوک  وه  رخآ و  رمأب  لب  افاضم  اهنوکب  اهـصصخت  سیل  هنإف  رخآلا  ینعملا  یلع  لمحت  یتلا  هیئیـشلا  امأ  و 
هنیعب وه  یـش ء  هلوقملا  نم  وه  يذلا  بألا  هوبألا و  هقحلی  رهوج  هلوقملا  ریغ  یف  بألاف  هفاضإلاب - صیـصختلا  کلذ  دعب  هقحلی  مث 

هیرهوجلا هروصلا  سفن  وه  یش ء  اضیأ  قطانلا  نأ  امک  ضرعلا  نیع  ینعملا  اذهب  یضرعلا  هوبألا و 

مأ ال جراخلا  یف  هدوجوم  نوکت  له  هفاضإلا  نأ  یف  ( 5  ) لصف

هراشا

لاثمأ نإف   (1) طیسبلا یف  لصفلا  سنجلا و  هیهام  ضرعلا و  موهفمک  لقتـسم  دوجوب  هدوجوم ال  یه  ام  ءایـشألا  نم  اریثک  نأ  ملعا  و 
رهوجلا و دوجو  نع  جراخب  سیل  هفاضإلا  دوجو  نإف  بسنلا  تافاضإلا و  لیبقلا  اذه  نم  هلقتسم و  تادوجوب  دجوی  ءایـشألا ال  هذه 

سایقلاب ینعملا  کلذ  الوقعم  اهتایهام  ریغ  ینعم  امهنم  لقعی  ثیحب  ءایـشألا  هذـه  دـحأ  دوجو  اهدوجو  لب  اـهریغ  فیکلا و  مکلا و 
هیهام هنم  لقعی  یعضو  دحاو  دوجو  اهل  ءامسلا  اذک  طئاحلا و  یلإ  هفاضإلا  هعم  لقع  اذإ  یعضو - دوجو  هل  الثم  فقـسلاف  هریغ  یلإ 
هانعم هدح و  نأ  ادوجوم  یشلا ء  نوک  ینعم  و  هیقوفلا - ینعم  وه  اهتیهام و  نع  جراخ  رخآ  ینعم  اهعم  لقعی  رهوج و  یه  ءامـسلا و 

جراخلا یف  دوجوم  یش ء  یلع  قدصی 

هدام و اهنوک  رابتعاب  ناک  نإ  لقتسم و  دوجوب  جراخلا  یف  هدوجوم  بکرملا  یف  لصفلا  سنجلا و  هیهام  نأل  طیـسبلا  صیـصخت  - 1
هر لیعامسإ  ربدتف ، هروص 
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ءامسلا انلوق  قدصل  دوجوم  ینعملا  اذهب  فاضملاف  ضیبأ  وأ  بتاک  ناسنإلا  انلوقک  هیجراخلا  ایاضقلا  یف  وه  امک  ایجراخ   (1) اقدص
امههبـشأ ام  هیعونلا و  هیـسنجلا و  نإف  عون  ناسنإلا  سنج و  ناویحلا  انلوقک  هینهذـلا  رومألا  فالخب  اذـه  بأ و  دـیز  ضرألا و  قوف 

.ناهذألا یف  لب  نایعألا  یف  ءایشألل  تبثت  یتلا  هیجراخلا  لاوحألا  نم  تسیل 

.هیئزجلا هیلکلاک و  هینهذلا  تارابتعالا  نم  لب  نایعألا  یف  هدوجوم  ریغ  هفاضإلا  نأ  سانلا  نم  معز  نم  يأر  داسف  ملعی  اذهب  و 

رومأب هدوجوم ] ریغ  هفاضإلا   ] هیلع جتحا  و 

لسلستلا مزل  جراخلا  یف  تدجو  ول  هفاضإلا  نأ  لوألا 

ریغ اهموهفم  هوبألا  نإف  رخآ  یـش ء  اهـسفن  یف  اهنوک  یـش ء و  لحملا  یف  اهنوکف  لحم  یف  ذـئنیح  هدوجوم  هلاـحم  ـال  نوکت  اـهنأل 
باجأف لسلـستلا  هنم  مزلی  لوألا و  یف  مالکلاک  اـهیف  مـالکلا  يرخأ و  هفاـضإ  لـحملا  یلإ  اـهتفاضإ  نوکیف  اـهلحم  یف  اـهنوک  ینعم 

.قلطملا فاضملا  دح  یلإ  ههبشلا  هذه  لح  یف  عجرت  نأ  بجی  لاق  نأب  هنع  خیشلا 

یلإ سایقلاب  لقعی  امنإ  هتیهام  ثیحب  نوکی  نایعألا - یف  یـش ء  لکف  هریغ  یلإ  سایقلاب  هلوقعم  هیهام  هل  يذـلا  وه  فاضملا  لوقنف 
.دوجوم نایعألا  یف  فاضملاف  هفصلا  هذهب  هریثک  ءایشأ  نایعألا  یف  نکل  فاضملا  نم  یشلا ء  کلذف  هریغ 

هقیقحلاب وه  ینعملا  کلذـف  هریغ  یلإ  ساـیقلاب  لوقعملا  ینعملا  نم  هل  اـم  درجی  نأ  یغبنیف  يرخأ  هیهاـم  فاـضملا  یف  ناـک  نإ  مث 
سایقلاب الوقعم  سیل  ینعملا  اذه  ینعملا و  اذه  ببـسب  هریغ  یلإ  سایقلاب  لوقعم  وه  امنإ  هریغ  هریغ و  یلإ  سایقلاب  لوقعملا  ینعملا 

هفاضإلا وه  یش ء  تاذ و  كانه  سیلف  هتاذل  فاضم  وه  لب  هسفن  ریغ  یش ء  ببسب  هریغ  یلإ 

یشل ء یش ء  توبث  نإف  الف  جراخلا  یف  هدوجوم  هفصلا  نوک  امأ  ایجراخ و  فاصتالا  نوک  یـضتقی  یجراخلا  قدصلا  تلق  نإف  - 1
افیعض اتوبث  ناک  نإ  هلمجلا و  یف  هیف  تباثلا  توبث  یضتقی  لب  تلق  یمعأ  دیز  انلوق  یف  امک  هیف  تباثلا  توبث  یـضتقی  فرظ ال  یف 

هر لیعامسإ  ربدتف ، هماعلا  رومألا  یف  کلذ  قیقحت  رم  دق  لقتسم و  ریغ 
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هلف عوضوملا  اذه  یف  هتاذـب  فاضملا  اذـه  نوک  امأ  تافاضإلا و  قیرطلا  اذـه  نم  یهتنیف  يرخأ  هفاضإب  هتاذـب ال  فاضم  كانه  لب 
دحاو لک  فاضملا و  مزل  فاضملا  نم  اضراع  اذـه  نکیلف  فاضم  اضیأ  دوجولا  کلذ  بـألا و  یف  هوبـألا  دوجو  ـالثم  رخآ  دوجو 

.هتاذل فاضم  هوبأ  نوکلا  هتاذل و  فاضم  الومحم  نوکلاف  يرخأ  هفاضإ  الب  هیلإ  فاضم  وه  ام  یلإ  هتاذل  فاضم  امهنم 

فاضملا نأ  یلع  الوأ  ناهربلا  ماقأ  ثیح  لحلا  هضراعملاب و  نیهجول  ههبـشلا  عفر  حضاو  مالک  وه  ءافـشلا و  تایهلإ  یف  هلاق  ام  اذه 
دوجولا و باب  یف  دروی  اـمک  ریرکتلا  موزل  نم  هداریإ  نکمأ  يذـلا  هجولا  نم  لسلـستلا  عفد  مث  ناـیعألا  یف  هدوجوملا  تاـئیهلا  نم 

.هضراع يرخأ  هفاضإب  ال  هتاذب - فاضم  وه  ام  یلإ  یهتنت  اهنأ  نم  كانه  عفد  امک  انهاه  عفدف  اهرئاظن  هدحولا و 

لسلـستلا و ال مزلی  یتح  اهایإ  همزال  هیهاملاب  اهل  هفلاخم  هفاضإ  هفاضإ  لکل  نوکی  نأ  مزلی  ـالف  یناـعملا  هفلتخملا  تاـفاضإلا  اـمأ  و 
.اهل هفلاخم  يرخأ  هفاضإ  مزلی  نأ  بجی  نکل ال  ضورعلا  هیلاحلا و  هفاضإ  دوجولا  یف  اهتمزل  نإ  هوبألا و  هفاضإ  نإف  عفدنی 

.لقعلا تارابتعا  عاطقناب  عطقنی  هفلاختم  وأ  هلثامتم - هیلقع  تارابتعا  بسحب  الإ  مهللا  هیاهن  یلإ ال  اذکه  هعبار و  هثلاث و  اذک  و 

هیناثلا هجحلا 

.اعم نیدوجوم  نامزلا  نم  لبقتسملا  یضاملا و  ناکل  هدوجوم  تناک  ول  رخأتلا  مدقتلا و  هفاضإ  نوک  نم  رم  ام 

قحاللا قباسلا و  نوکی  نأب  هینآ  نوکی  نأ  نکمی  نامزلا ال  ءازجأ  هیعم  نأ  رخآ  عضوم  لباقتلا و  ثحابم  یف  هیلإ  انرشأ  ام  باوجلا  و 
اهتیعم يذـلا  یجیردـتلا - ینادـحولا  دوجولا  یف  اهلاصتا  اهتیعم  لب  تاینآلا  تانآلا و  هیعم  نأش  کلذ  امنإ  دـحاو  نآ  یف  نیدوجوم 

ءایشألا نم  یشل ء  هترثک  نیع  ددعلا  هدحو  نأ  امک  هیف  رخأتلا  مدقتلا و  نیع  هیف 
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جراخلا یف  فاضملا  دوجو  وحن  یف  ( 6  ) لصف

هراشا

- هوجو نم  الاکشإ  اهنیعت  جراخلا و  یف  فاضملا  دوجو  هیصوصخ  یف  نأ  ملعا  و 

دوجولا یف  تادوجوملا  رئاسل  هکراشم  تناکل  هدوجوم  تناک  ول  هفاضإلا  نأ  اهنم 

اقباس دیقتلا ]  ] دیقلا کلذ  نوکیف  نایعألا  یف  هفاضإلا  دجوی  مل  هیـصوصخلا  کلتب  دوجولا  دیقی  مل  ام  هیـصوصخب و  اهنع  هزیامتم  و 
هفاضإلا دوجو  یف  مالکلا  اذکه  اهلبق و  هفاضإ  دوجوب  الإ  هفاضإلا  دـجوی  مل  اذإف  هفاضإلا  سفن  وه  دـیقتلا  نکل  هفاضإلا  دوجو  یلع 

.اهلاثمأ نم  هیهانتم  ریغ  تافاضإب  اطورشم  هدحاولا  هفاضإلا  ققحت  نوکیف  هقباسلا 

افاضم نوکی  وأ ال  افاضم  نوکی  نأ  امإ  دوجو  وه  ثیح  نم  دوجولا  نأ  اهنم  و 

نم هفاضم  نوکت  یهف ال  هدوجوم  تناک  ول  هفاضإلاف  اـفاضم  نکی  مل  نإ  کلذـک و  سیل  فاـضم و  دوجو  لـکف  اـفاضم  ناـک  نإـف 
وه دوـجوم و  ریغ  فاـضم  وـه  ثیح  نم  فاـضملا  فاـضم و  ریغ  دوـجوم  وـه  ثیح  نـم  دوجوملاـف  هدوـجوم  نوـکت  اـهنإ  ثـیح 

.بولطملا

ثداوحلل الحم  هدجم  لج  يرابلا  نوکی  نأ  مزل  ایدوجو  ارمأ  هفاضإلا  تناک  ول  هنأ  اهنم  و 

ثداحلا کلذ  لاوز  دـعب  لوزی  کلذ و  لبق  هلـصاح  تناـک  اـم   (1) هیعملا کلت  هعم و  دوجوم  هنأب  هفاـضإ  ثداـح  لـک  عم  هل  نـأل 
.اریبک اولع  هنع  یلاعت  اینامسج  وأ  امسج  نوکیف  ثداوحلل  الحم  يرابلا  نوکی  نأ  بجیف 

فاضملا دوجو  یف  لوقلا  قیقحت  و 

ناک ءاوس  یـشلا ء  نوک  لب  ءایـشألا  رئاس  دوجول  انیابم  ادوجو  سیل  هفاضإلا  دوجو  نأ  وه  اههابـشأ - كوکـشلا و  هذه  عفدی  ثیحب 
هفاضإلا دوجو  وحن  وه  رخآ  یش ء  هعم  لقع  لقع  اذإ  ثیحب  اضرع  وأ  ارهوج  هسفن  یف 

هبانج یلإ  هبـسنلاب  ءایـشألل  نوکی  و ال  هیدمرـس - هرمتـسم  هینامز  ریغ  هیمویق  هیعم  ءایـشألا  عم  بجاولا  هیعم  نأ  کیلع  بهذی  ال  - 1
هر لیعامسإ  مهفاف ، کلذک  اهسفنأ  لایحب  اهتاذ و  یف  تناک  نإ  مرصت و  صقن و 
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دوجو یف  ریثأت  هل  ثیحب  دوجولا  کـلذ  نوک  یلقع و  رهوج  یه  ثیح  نم  اهـصخی  دوجوب  هدوجوم  تاذ  اـهل  ـالثم  لـقعلاک  هلعلاـف 
.ضرعلاب فاضملا  یلإ  تاذلاب و  رهوجلا  یلإ  بوسنم  دوجولا  اذهف  فاضملا  نم  عون  هلعلا  هلع و  یه  امب  هلعلا  دوجو  وه  ریغلا 

ثیح نم  فاضملا  دوجو  اذک  اهاوس و  امع  اهیلإ  رظنلا  عطق  اذإ  دوجولا  اذه  تایتاذ  نع  جراخ  هیلعلا  موهفم  نأل  ضرعلاب  انلق  امنإ  و 
هیهاملاب هتفاضإ  هتیلع و  نیب  هلعلا و  وه  يذلا  رهوجلا  هیهام  نیب  قرفلا  نکل  رهوج  وه  امب  رهوجلا  دوجول  رابتعالاب  ریاغم  فاضم  وه 

اذإ ارهوج و  ناک  هسفن  یف  ذخأ  اذإ  يرهوجلا  دوجولاف  رابتعالاب  امهیدوجو  نیب  قرفلا  فاضملا و  دح  ریغ  رهوجلا  دح  نإف  دحلا  و 
رخآ یـش ء  لقعت  هلقعت  نم  مزلی  جراخلا  یف  نوکی  يذلا  هجولا  یلع  لقع  اذإ  ثیحب  دوجولا  اذه  نوکف  افاضم  ناک  هریغ  یلإ  سیق 

.فاضملا دوجو  وه 

اهنوک ءایـشأب  اقحال  نوکی  نأ  هدوجو  لب  درفم  لقتـسم  جراخلا  یف  دوجو  هل  سیل  طیـسب  فاـضم  وه  اـمب  فاـضملا  نأ  هلمجلاـب  و 
هیقوفلا تلقع  ضرألا  یلإ  سیق  اذإ  ثیحب  اهدوجو  رهاوجلا و  دوجو  اهتاذ  یف  ءامـسلا  دوجوف  اهریغ - یلإ  هسیاقم  اهل  نوکی  ثیحب 

.تافاضإلا دوجو 

رغصأ وأ  مظعأ  وأ  یشل ء  ایواسم  ریصی  نأ  هتاذل  نکمی  ثیحب  یـشلا ء  نوک  وه  مک و  وه  ثیح  نم  هسفن  یف  دوجو  هل  مکلا  اذک  و 
قبی مل  يواـسملا  نـأل  مکلا  دوجو  ریغ  يواـسملا  دوجوف  يواـسملا  دوجو  وه  ـالثم  اـیواسم  لـعفلاب  نوکی  ثیحب  هدوجو  اـمأ  هنم و 

.رغصأ وأ  هنم  مظعأ  وه  ام  یلإ  سیق  اذإ  ایواسم 

هل الثم  دحاولاک  هریثک  تافاضإل  ادوجو  ریصی  نأل  حلـصی  دحاو  دوجوف  ریغتی  هسفن ال  یف  دحاو  لاحب  ادبأ  وهف  مکلا  نم  عونلا  امأ  و 
ریغ یلإ  اذـکه  هعبرـألا و  عبر  هثـالثلا و  ثلث  نینثـالا و  فصن  هنأ  هیلع  قدـصی  دوجولا  کـلذ  و  هتدـحو - نیع  وه  هسفن  یف  دوجو 

نیهجو نم  روصتی  هعیونت  فاضملا و  لیصحتف  دحاو  وه  امب  دحاولا  یف  بکرت  موزل  هلاحتسا و ال  ریغ  نم  هیاهنلا 
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.قفاوملا فیکلا  وأ  يواسملا  مکلاک  تالوقملا  نم  سیل  وه  ضیبألا و  مسجلا و  عومجمک  هضورعم  هعم  ربتعی  نأ  امهدحأ 

عیونت وه  اذه  دحاو و  ضراعک  لقعلا  یف  اعم  نادجوی  هب و  قوحلملا  نم  أشنی  صیصخت  وحنب  اصصخم  فاضملا  ربتعی  نأ  امهیناث  و 
یه و  مکلا ] قافتا   ] مکلا یف  هقفاوم  هاواسملاف  افاضم  وأ  ایواسم  مکلا  نوکک  سیل  افاضم  يواسملا  نوک  نإـف  اهلیـصحت  هفاـضإلا و 

.قفاوملا فیکلا  ریغ  یه  فیکلا و  یف  هقفاوم  ههباشملا  اذک  قفاوملا و  مکلا  ریغ 

هقیقحلاب وه  يذـلا  هعون  لصف  و  طیـسبلا ] فاضملا   ] هطیـسبلا تافاضملل  وه  يذـلا  سنجلا  هلوقملا و  وه  يذـلا  فاضملا  هلمجلاب  و 
.ادحاو ارمأ  عونلا  کلذ  یف  يأ  هیف  هیلصفلا  هیسنجلا و  هعیبط  نوکی  لب  رخآلا  لعج  ریغ  امهدحأ  لعج  نوکی  اهل ال  عون 

نم امإ  ههباشملا  هاواسملا و  نوکیف  فیکلاب  وأ  مکلاب  صیـصختلا  یف  اتقرتفا  ام و  هقفاوم  یف  اتقفتا  ههباشملا  هاواسملا و  نإ  لیق  نإـف 
سفن هیفیکلا  هیمکلا و  تناک  نإف  نییرخأ  نیتفاضإب  وأ  فیکلا  ملکلاب و  نازیامتم  امه  وأ  نانیابتم  ناعون  امهنأ  متلق  دق  دحاو و  عون 

نم عونب  هلوقم  لیـصحت  وأ  نیتلوقم  تحت  دـحاو  عون  نوک  مزلی  اضیأ  فلخ و  اذـه  ابکرم  نوکی  اطیـسب  افاضم  ضورفملاف  لـصفلا 
هیمکلا و سفن  هیفیکلا ال  یلإ  وأ  هیمکلا  یلإ  يرخأ  هفاضإ  هقفاوملا  یه  یتلا  هفاضإلا  لـصف  نوکی  وأ  لاـحم  لـکلا  يرخأ و  هلوقم 

یلوألا هفاضإلا  نع  زاتمی  اذ  امب  هیناثلا  هفاضإلا  نأ  یلإ  مالکلا  عجری  هنأ  عم  عنتمم  اضیأ  وه  هفاـضإ و  هفاـضإلا  لـصف  نوکیف  هیفیکلا 
.اعذج تاروذحملا  دوعیف 

یف هنأب  لصحت  اذإ  قافتالا  نإف  ماهبإلا  یلإ  نیعتلا  هبـسن  هیلإ  هتبـسن  ینمب  لب  هل  ریاغم  ینعمب  لصحتی  یـسنج ال  ینعم  قاـفتالا  لوقأ 
هفاضإب اضیأ  يرخأ و ال  هلوقمب  الصحتم  هلوقم  نوک  مزلی  یتح  مکلا  سفنب  لصحتی  مل  هاواسم  راص  یتح  مکلا 
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.هیلإ هفاضإب  مکلاب و ال  مکلا ال  یف  هنأب  عونت  لصحت و  لب  يرخأ  هفاضإب  هفاضإ  لصحت  مزلی  یتح  مکلا  یلإ  يرخأ 

قطانلا نأ  قطان ال  هنأب  كاردلا  نیعت  نع  هرابع  وه  كاردلا - یمانلا  مسجلا  وه  ناویحلا و  لصف  نإف  سانجألا  لوصف  رئاسک  اذـه  و 
یلإ كردـملا  هبـسن  یف  مالکلا  اذـک  قطانلا و  وه  يذـلا  كردـملا  لب  قطانلا  كردـملا و  نم  اعومجم  ریـصیف  كردـلا  یلإ  مضنی 

.هداملا سنجلا و  نیب  هابتشالا  نم  أشنی  دق  طلغلا  رهوجلا و  یلإ  مسجلا  مسجلا و  یلإ  یمانلا  یمانلا و 

.كوکشلا لح  یلإ  عجرنلف  یناعملا  هذه  ررقت  اذإ  و 

نأ ملسن  نکل ال  اهریغ  نع  زاتمی  نأ  بجی  هنأ  انملـس  دوجوملا و  یف  تادوجولا  رئاسل  كراشم  هفاضإلا  دوجو  نأ  انملـسف  لوألا  امأ 
دوجولا یف  كارتشالا  ذإ  اهتادوجو - سفنب  اهریغ  نع  زاتمی  تادوجوملا  نم  اریثک  نإف  دـئاز  دـیقب  نوکی  نأ  دـب  زاـیتمالا ال  کـلذ 

جاتحی یتح  هدارفأل  اـعون  نوکی  یعیبط  یلک  تادوجو  یه  اـمب  تادوجولا  قئاـقحل  سیل  ذإ  یلقع  یعازتنا  رمأ  یف  كارتشا  قلطملا 
.هدئاز دویق  یلإ  اهزیامت  یف 

العج و هیلع  دئاز  رمأب  یـشلا ء  دییقتک  هلـصفب  سنجلا  دییقت  سیلف  سنجلا  لوصف  لاحک  اهب  دیق  ام  یلإ  اهتبـسن  نوکی  دق  دویقلا  مث 
ادوجوم موهفملا  ینعملا و  بسحب  صخأ  معأ و  ناک  اـمبر  لـب  يرخأ  هفاـضإ  وأ  دـییقتلا  سفن  یه  هفاـضإ  اـمهنیب  عقی  یتح  ادوجو 

.جراخلا یف  طیسب  دحاو  دوجوب 

مزلی لقع  اذإ  دوجولا  نم  وحن  لاـحب و  هنوک  ضرع و  وأ  رهوج  وأ  بجاو  وأ  نکمم  اـمإ  هسفن  یف  دوجوملا  نإ  لوقنف  یناـثلا  اـمأ  و 
وحن یلع  هنوک  ثیح  نم  لب  اـفاضم  نوکی  نأ  مزلی  مل  دوجو  ثیح  نم  دوجو  لـکف  فاـضملا  نم  وه  رخآ  یـش ء  لـقعت  هلقعت  نم 
دوجو رخآ  ناویح  هتداـم  هلـضف  نم  دـجوی  ثیحب  هنوک  دوجو و  هل  هریغ  نع  رظنلا  عطق  اذإ  هسفن  یف  ناویحلا  نإـف  صوـصخم  رخآ 

.رخآ

.فاضملا هلوقم  نم  عون  اذه  رهوجلا و  هلوقم  نم  عون  لوألاف 
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یف اریغت  الاعفنا و  بجوی  هنع  اهلاوز  یـشل ء و  اهثودح  نوکی  یتح  ضارعألا  رئاسک  ررقتم  دوجو  هفاضإلل  سیل  لوقنف  ثلاثلا  امأ  و 
فرطلا تابث  عم  هصوصخب  نیفرطلا  دحأ  ددجت  ببـسب  نوکی  دق  اهلاوز  اهددجت و  نإف  هیقیقحلا  هتافـص  یف  وأ  اهب  فوصوملا  تاذ 

یف اریغت  بجوی  اذکه ال  هعبرألا و  عبار  هثالثلا و  ثلاث  کلذک و  نکی  مل  ام  دعب  نینثالا  یناث  سلجملا  یف  دحأ  هروریص  نإف  رخآلا 
هیلامکلا و هتافـص  یف  هتاذ و ال  یف  اریغت ال  دوجولا  بجاو  یف  بجوی  تافاضإلا ال  ریغت  کلذـکف  هررـضتملا  هتافـص  یف  ـال  هتاذ و 

بعص ریغ  انمدق  امب  هطاحإلا  دعب  ینعملا  اذه  مهف 

صخشف اصخش  نإ  فنصف و  افنص  نإ  عونف و  اعون  نإ  سنجف و  اسنج  ناک  نإ  رخآلا  لصحتک  نیفیاضتملا  نم  لک  لصحت  نأ  یف  ( 7  ) لصف

تراص یتح  هوبـألا  تلـصح  اذإ  کلذـک و  هونب  هئازإـبف  هیعون  هوبأ  تذـخأ  اذإ  هقلطملا و  هونبلا  هئازإـبف  هقلطم  تذـخأ  اذإ  هوبـألاف 
اذإ امأ  هفاضإلل  الیصحت  لیـصحتلا  ناک  اذإ  درطی  امنإ  کلذ  نأ  ملعی  نأ  بجی  نکل  و  هیـصخش - هونب  رخآلا  بناجلا  راص  هیـصخش 
امک تافاضإلا  فیضی  ام  هیـصخشلا  تاعوضوملا  نم  نإف  هل  لباقملا  فاضملا  لصحتی  نأ  مزلی  مل  هفاضإلا  عوضومل  الیـصحت  ناک 
هیلع هدایزلا  حصی  ثیحب ال  نیعم  ددع  یف  مهراصحنا  بجی  هعامج ال  یلع  لمحی  نأ  حصی  صخـشلا  نبا  نإف  لجرلا  اذه  نبا  لاقی 

حـصی ناک ال  نإ  هلثم و  وه  نکل  هانلق - ام  فلاخی  هنأ  مهوتی  دق  ناک  نإ  هوبألا و  بناج  اعیمج و  امهنیعتب  نیعتی  ورمعل  دیز  هوبأ  لب 
ضعب یف  لب  رخآلا  فرطلا  نود  صخـشتی  دحاو  فرط  نم  هفاضإلا  نأ  ال  یجراخ - ببـسب  کلذ  نأل  نامأ  وأ  ناوبأ  دـیزل  لاقی  نأ 
هوبألا نییعت  یف  یفکی  ام  امهیف  یفکی  هفاضإلا و ال  اـمهنیب  نیذـللا  نیعت  نم  رثکأ  راـبتعا  یلإ  یـصخشلا  نیعتلا  یف  هفاـضإلا  جاـتحی 

(1) ورمعل دیز  زاوجک  امهنیعتب  دیز  یلإ  هبسنلاب  ورمعل  یه  یتلا 

هرواجملا نیعتل  یفکی  اهنیعت و ال  اهـصخشت  هوبألا و  نیعتل  یفکی  هنإف  دیزل  ورمع  هوبأ  لیبق  نم  سیل  ورمعل  دـیز  راوج  نأ  ینعی  - 1
یتلا هرواجملا  نیعت  یف  دـب  الف  اراد  نیعبرأ  یلإ  لصفلا  عم  رخآلا و  رادـب  امهدـحأ  راد  لاـصتا  عم  قدـصی  اـهنأل  هنیعتم  ریغ  اـمهنیب 

هر لیعامسإ  امهیراد ، نیعت  امهنیب 
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ام هنم  قفاوملاک و  هلوقملا  دـعب  لاع  سنج  وه  ام  فاضملا  نمف  امهنیعت  عم  امهیراد  نیعت  یلإ  جاتحی  لب  امهنیعتب  صخـشتی  هنإـف ال 
نیثلثملا یف  ام  هدعب  نیثلثملاک و  لکشلا  یف  يواسملا  هدعب  حطسلا و  یف  يواسملاک  هنم  یندأ  يواسملاک و  هنود  طسوتم  سنج  وه 

.هیلصف تالیصحت  هذهف  ناتیواستم  ناتیقابلا  هاتیواز  هیوازلا  مئاقلا  ناک  اذإ  هنم  صخأ  هیوازلا و  مئاقلا 

یقبی نأ  دعبی  مل  نکی  مل  ول  بیرغ  ضراع  عوضوملا  کلذب  نرتقی  مث  عوضومل  هفاضإلا  لصحتی  نأ  وهف  یفنـصلا  لیـصحتلا  امأ  و 
رئاجلا لجرلا  هوبأ  لداعلا و  لجرلا  هوبأک  هفاضإلا  نم  هعیبطلا  کلت 

هوجو نم  فاضملا  میسقت  یف  ( 8  ) لصف

نیبناجلا یف  فلتخم  وه  ام  فاضملا  نم  نأ  اهنم 

راجلا خألا و  خألا و  يواسملا و  يواسملاک و  امهیف  قفتم  وه  ام  هنم  روذجملا و  رذجلاک و  فصنلا و  فعضلاک و  نبالا و  بألاک و 
.راجلا و 

یلع اینبم  نوکی  ام  هنم  دودـحملا  ریغ  ادودـحم و  نوکی  ام ال  هنم  فعـضلا و  فصنلاک و  ادودـحم  هفالتخا  نوکی  دـق  فلتخملا  مث 
دـئازلا و لثم  دودـحملا  یلع  اینبم  ادودـحم و ال  سیل  ام  هنم  هنم و  ءزجلا  لکلا و  فاعـضألا و  لیلقلا  فاعـضألا و  ریثکلاک  دودـحم 

.صقانلا

يرخأ هفصب  امهفاصتا  یلإ  هفاضإلا  ضورع  یف  نیجاتحم  ریغ  نائیش  امإ  نیفاضملا  نأ  اهنم  و 

.رخأتملا مدقتملا و  رسایتملا و  نمایتملا و  لثم  عوضوملا  دوجو  ریغ  هیقیقح 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


209 ص :

هئیه قشاعلا  یف  نإـف  قوشعملا  قشاـعلاک و  اـفاضم  راـص  اـهلجأل  عوضوملا  تاذ  ریغ  هیقیقح  هفـص  اـمهنم  لـک  یف  نوکی  نأ  اـمإ  و 
ملاعلا و لـثم  امهدـحأ  یف  نوکی  نأ  اـمإ  هقـشاعل و  اـقوشعم  راـص  اـهلجأل  هکردـم  هئیه  قوشعملا  یف  قشعلا و  هفاـضإ  یه  هیکاردإ 

.امولعم راص  هب  رخآ  یش ء  هتاذ  یف  لصحی  مل  مولعملا  افاضم و  اهب  راص  ملعلا  یه  هیفیک  هتاذ  یف  لصحی  ملاعلا  نإف  مولعملا -

.هنایب انمدق  امک  رظن  هیف  یل  هریغ و  خیشلا و  مالک  نم  دافتسی  ام  اذه 

لاعفنالا و لعفلاب و  یتلا  هدایزلاب و  یتلا  و  هلداعملا - ماسقأ  یف  هرـصحنم  تافاضملا  نوکی  داـکی  ءافـشلا  یف  خیـشلا  لاـق  اـم  اـهنم  و 
.هاکاحملاب یتلا  هوقلا و  نم  اهردصم 

.عناملا رهاقلا و  بلاغلاکف و  هوقلا  نم  امأ  رهاظ و  وه  مکلا و  نم  امإف  هدایزلاب  یتلا  امأف 

نإف سوسحملا  سحلا و  مولعملا و  ملعلاک و  هاکاحملاب  یتلا  عطقنملا و  عطاقلا و  نبالا و  بـألاکف و  لاـعفنالا  لـعفلاب و  یتلا  اـمأ  و 
.هبوعص نع  هلیصحت  ولخی  طبضلا ال  هجو  سوسحملا و  هئیه  یکاحی  سحلا  مولعملا و  هئیه  یکاحی  ملعلا 

تالوقملا عیمجل  ضراع  فاضملا  نأ  اهنم  و 

یف لیلقلا و  ریثکلاکف و  لصفنملا  امأ  ریغـصلا و  میظعلاکف و  لصتملا  امأ  مکلا  یف  مولعملا و  ملاعلا و  نبالا و  بألاک و  رهوجلا  یفف 
یف ثدـحألا و  مدـقألاک و  یتملا  یف  لفاسلا و  یلاعلاک و  نیألا  یف  دـعبألا و  برقألاک و  فاـضملا  یف  دربـألا و  رحـألاک و  فیکلا 

انخست و دشألاک  لاعفنالا  یف  مرصألا و  عطقألاک و  لعفلا  یف  يرعألا و  یـسکألاک و  کلملا  یف  ءانحنا و  اباصتنا و  دشألاک  هبـصنلا 
فعضألا اعطقت و 

مأ ال فعضألا  دشألا و  داضتلا و  لبقی  له  فاضملا  نأ  یف  ( 9  ) لصف

نیبت امک  اهسفنب  دوجولا  هلقتسم  ریغ  هعیبط  فاضم  وه  امب  فاضملا  نأ  ملعا  و 
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لاوحأ نم  اههابـشأ  لـعفلا و  هوقلا و  رخأـتلا و  مدـقتلا و  داـضتلا و  اـهتاعوضوم و  دوجول  هیدوجولا  ماـکحألا  عـیمج  یف  هعباـت  یهف 
داضت درابلا  راحلا و  نیب  ربتعا  اذإف  داضتلا  لیبقلا  اذـه  نم  ضرعلاـب و  اـهتافاضإل  تاذـلاب و  هیفاـضإلا  تاـعوضوملل  ضرعی  دوجولا 

نع رظنلا  عـطق  عـم  نیفاـضملا  نـم  یــشل ء  داـضتلا  ضورع  اـمأ  عبتلاـب و  داـضت  دربـألا  رحـألا و  يأ  اـمهیتفاضإ  نـیب  ناــک  یقیقح 
.حیحص ریغ  کلذف  امهیعوضوم 

نیبی تافاضإلا و  ضرعی  داضتلا ال  نأب  رعـشی  ام  ریغـصلا - داضی  ـال  میظعلا  نأ  هناـیب  دـنع  مکلا  باـب  یف  خیـشلا  رکذ  دـق  هنأ  ملعا  و 
دجن دـق  انأل  کلذ  داضتلا و  هفاضإ  امهـضرعی  ناداضتملا  لب  فیاضتلا  لباقت  هنیعب  سیل  داضتلا  لباقت  نأ  امهدـحأ  نیهجوب - کلذ 

.راجلا راوجلا و  مولعملا و  ملعلاک و  امهنیب  داضت  نیفیاضتملا ال  نم  اریثک  دجن  فیاضتی و  دادضألا ال  عئابط 

داضتلا ناک  املف  هیف  فیاضت  یـش ء ال  نیداضتملا  یف  نوکی  نأ  بجیف  فیاضتلا  باـب  نم  داـضت  وه  ثیح  نم  داـضتلا  نأ  ملعن  مث 
نأ تبثف  داـضتلا  تاـعوضوم  وـه  فیاـضتمب  سیل  نیداـضتملا و  یف  يذـلا  یـشلا ء  نوـکی  نأ  یقب  اـفیاضتم  داـضت  وـه  ثیح  نـم 

.هفیاضتم ریغ  تاعوضوم  یف  الإ  دجوی  هداضملا ال 

کلتب القتسم  نوکی  نأ  ضورعلا  تاجرد  لقأ  نأل  داضتلا - اهل  ضرعی  نأ  عنتمیف  اهـسفنأب  هلقتـسم  ریغ  عئابط  تافاضإلا  نأ  یناثلا  و 
.هیضورعملا

مل مکلل  هداضم  ناک ال  مکلل و  ضرعت  هیفعـضلا  تناک  امل  هتلوقمل و  ضرعی  ام  هل  ضرعی  فاضملا  نأ  هفاضإلا  باب  یف  لاق  هنإ  مث 
کلذـک داضت و  هفاضإلا  هذـهل  ضرعی  نأ  زاج  هلیذرلا  داضت  یه  فیکلل و  هضراع  هلیـضفلا  تناک  اـمل  هداـضم و  هیفعـضلل  ضرعی 

.هیلإ انرشأ  امل  نیرخأتملا  ضعب  همهوت  امک  هیمالک  نیب  ضقانت  دربألل و ال  ادض  رحألا  ناک  درابلل  ادض  ناک  امل  راحلا 

نم اهل  هتابثإ  الالقتسا و  اهتاذ  رابتعاب  اهنع  داضتلا  یفن  نأ  یلع  همالک  لمحیف 
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الالقتـسا ال داضتت  اهنأ ال  کلذـب  ینع  داضتت و  تافاضإلا ال  نأ  مکلا  باب  یف  لوقلا  قلطأ  خیـشلاف  اهتاعوضوم  ضعبل  اهعابتا  ههج 
.هدارفأ مکلا و  عاونأ  ریغ  يرخأ  عضاوم  یف  اعبت  داضت  اهنأ ال 

هذـه نم  ائیـش  لبقی  هلوقم  لکف  صقنألا  دـیزألا و  فعـضألا و  دـشألا و  فاضملا  لوبق  یف  ساـیقلا  اذـکه  لوقنف و  اذـه  نیبت  اذإـف 
اهماسقأ ضعبل  ماکحأ  رکذب  سأب  فاضملل و ال  هیلک  لاوحأ  ماکحأ و  هذهف  هعوضوم  هیعبتب  فاضملا  هلبقی  یناعملا 

یضرعلا یتاذلا و  یئزجلا و  یلکلا و  یف  ( 10  ) لصف

[ یلکلل هثالثلا  یناملا  ]

اذـه هضرعی  نأ  نکمی  الإ و  دوجولا  ریغ  هیهام  نم  ام  نیریثک و  نیب  هکارتشا  وه  تاـیهاملل و  ضراـع  یفاـضإ  فصو  یلکلا  موهفم 
ثیحب یـشلا ء  نوک  ریغ  هیفاضإلا  هیلکلا  هذـه  اهدارفأ و  ثودـح  دـنع  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  اهل  فصولا  اذـه  جرخی  امنإ  فصولا و 

هب داری  دق  هضورعم و  هب  داری  دـق  فصولا و  اذـه  درجم  هب  داری  دـق  یلکلا  نأ  کلذ  اهنیب و  هکارتشا  وأ  نیریثک  یلع  هقدـص  لمتحی 
سنجلاف تایهاملا  ضعبل  ضراع  یفاضإ  فصو  هیـسنجلا  کلذـک  یفاضإلا و  فصولا  اذـه  سفن  اذـه  اـندارم  نیرمـألا و  عومجم 

.ضورعملا ضراعلا و  عومجم  هب  داری  دق  فصولا و  اذه  سفن  هب  داری  دق  ناویحلا و  وه  فصولا و  اذه  ضورعم  هب  داری  دق  اضیأ 

ثلاثلا هلوقم و  یناثلا  طیـسب و  فاـضم  یلکلا  موهفملا  يأ  لوـألا  (1) و  ایلقع ثلاثلا  ایقطنم و  یناثلا  ایعیبط و  اـسنج  یمـسی  لوـألاف 
.تاینهذ اهلک  تافاضإلا  هذه  ضرعلا و  هصاخلا و  لصفلا و  عونلا و  یف  مالکلا  اذه  بکرم و  فاضم 

ضراعلا و نم  بکرملا  عومجملا  وه  ثلاثلا  ضورعملا و  وه  یناثلا و  اذک  ضراعلا و  وه  یلکلا و  ماسقأ  رکذ  بسحب  لوألا  يأ  - 1
هر لیعامسإ  ربدتف ، اهنم  دحاو  ضورعملا  نإف  رشعلا  تالوقملا  نم  هلوقم  يأ  هلوقم  هلوق  ضورعملا و 
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ضرعلا و هصاـخلا و  لـصفلا و  عونلا و  سنجلا و  عاونأ - هسمخل  سنج  یفاـضإلا  ینعملا  وه  يذـلا  یلکلا  لوـقنف  کـلذ  تفرع  اذإ 
ناک کلذ  لجأل  هیفاضإلا و  فاصوألا  هذه  سفن  لب  اهتاضورعم  نم  اهنم و  بکرملا  اهتاضورعم ال  اهتاموهفم ال  رومألا  هذـهب  داری 
دارفأ یلإ  سایقلاب  نکی  مل  نإ  اهل و  اعون  هسمخلا  نم  لک  یعیبطلا و  سنجلاک  راص  اهیلإ و  سایقلاب  هیـسنجلل  اـضورعم  اـهل  مسقملا 

امه لب  ینعملا  اذـهب  سنجلا  تحت  جردـنم  ریغ  ینعملا  اذـهب  عونلاف  اـمهریغ  وأ  الـصف  وأ  اـسنج  ناـک  لـب  کلذـک  هعوضوم  هعیبط 
.دحاو معأ  تحت  نیصخأ  نیابت  نانیابتم 

فـصو تحت  هیعونلا  فصو  نأ  هب  ینع  ام  هیهاـم - یف  نـالخاد  سنجلا  لـصفلا و  نإ  سنجلا و  تحت  جردـنم  عونلا  نإ  لـیق  اذإ  و 
عونلا يأ  هیعونلا  عوضوم  نأ  کلذب  اونع  لب  هیعونلا  فصو  یف  وأ  عونلا  هیهام  یف  لخاد  سنجلا  لصفلا و  موهفم  نأ  هیـسنجلا و ال 

.سنج هنأب  هفوصوم  هیهام  يأ  هیسنج  هیعیبط  هبکرم  تناک  اذإ  هتیهام  یف  لخدی  وأ  هیسنجلا  ضورعم  تحت  جردنم  یعیبطلا -

امب یلکلا  وه  دـحاو  سنج  تحت  هنیابتم  هیقیقح  عاونأ  اهلکف  هسمخلا  فاصوألا  امأ  عونلا و  یف  هلوخد  لصفلا و  یف  مالکلا  اذـک  و 
موقتم یلع  یسنج  موقم  لمح  هیـسنجلا  یلع  هیلکلا  لمح  نکل  هضورعم و  یلع  یفاضإ  ضراع  لمح  هیلع  سنجلا  لمح  یلک و  وه 

.هب

سفن هب  داری  دق  الثم  یلکلا  نإف  اریثک  طلغلا  بجوی  اهنع  لافغإلا  اهب و  لهجلا  نأل  اهل  نطفت  نم  دـب  هقیقد ال  هفیطل  تارابتعا  هذـهف 
نوک هب  ینعی  دـق  هیلکلا و  اـهل  ضرعت  یتلا  هعیبطلا  هب  ینعی  دـق  هیلکلا و  اـهل  ضرعت  هروص  اـهنع  لـقعی  نأ  اـهنأش  نم  یتـلا  هعیبـطلا 

لب ضارعألا  هداملا و  هذه  اهـسفن ال  تنراق  ول  اهنأ  اهیلع  قدصی  ثیحب  هعیبطلا  نوک  داری  دـق  نیریثک و  نیب  لعفلاب  هکرتشم  هعیبطلا 
.یقطنملا ینعملاب  یلکلا  ریغ  اهلک  یناعملا  هذه  رخآلا و  صخشلا  کلذ  ناکل  ضارعألا  هداملا و  کلت 

نایعألا یف  اهنم  عبارلا  یناثلا و  لوألا و  ینعملا  دوجو  یلع  اوقفتا  موقلا  و 
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ثلاثلا ینعملا  دوجو  یف  اوفلتخا  و 

و صاخلا - دوجولا  وه  تاذلاب  دوجوملا  لب  تاذلاب  دوجوم  ریغ  یعیبطلا  یلکلا  نأ  انم  قبـس  دق  هینوطالفألا و  هقرافملا  روصلا  وه  و 
.ساردنالا دعب  کلذ  دعاوق  اندیش  ینوطالفألا و  ناینبلا  اضیأ  انمکحأ  دق 

اهدحأ هوجو - نم  نیذه  نیب  امهنیب و  قرفلا  و  یئزجلا - یلکلا و  هفاضإ  ریغ  امهتفاضإ  ءزجلا و  لکلا و  فاضملا  ماسقأ  هلمج  نم  و 
.نهذلا یف  الإ  هل  دوجو  الف  یلک  وه  ثیح  نم  یلکلا  امأ  جراخلا و  یف  دوجوم  لک  وه  ثیح  نم  لکلا  نأ 

.هتایئزجب دعی  یلکلا ال  هئازجأب و  دعی  لکلا  نأ  یناثلا  و 

.ءزجلاب اموقتم  نوکی  لکلا  یئزجلل و  اموقم  نوکی  دق  یلکلا  نأ  ثلاثلا 

.ناسنإلا اذه  نیع  راص  هنإف  ناسنإلا  لثم  هیئزج  اهنیعب  ریصت  اهنإف  یلکلا  هعیبط  امأ  ءزجلا و  وه  ریصی  لکلا ال  هعیبط  نأ  عبارلا 

.هیلع لومحم  هنأل  هدحو  یئزج  لکب  یلک  یلکلا  هدحو و  هنم  ءزج  لکب  الک  نوکی  لکلا ال  نأ  سماخلا  و 

.هیهانتم ریغ  یلکلا  تایئزج  هیهانتم و  ریغ  هروصحم  لکلا  ءازجأ  نأ  سداسلا 

الـصاح نوکی  نأ  یغبنی  ام  عیمج  هل  لصحی  يذلا  وه  ماتلاف  مامتلا  قوف  یفتکملا و  صقانلا و  ماتلا و  تافاضإلا و  ماسقأ  هلمج  نم  و 
.هریثک ءایشأ  یلع  لوقملا  وه  اضیأ و  لماکلا  وه  هل و 

ددع یلع  نوقلطی  روهمجلا ال  هل و  لصح  دق  نوکی  ددعلا - نم  یـشل ء  دجوی  نأ  یغبنی  ام  عیمج  ناک  اذإ  مات  هنإ  ددـعلل  لاقی  هراتف 
نأ نکمی  دادـعألا  نم  یـش ء  هنأ ال  کلذ  یف  هلعلا  هیاهن و  اطـسو و  أدـبم و  اهل  نأل  همات  هثالثلا  نوک  مات و  هنأ  هثالثلا  نم  لـقأ  وه 

.هیسمخلا یف  وأ  هیرشعلا  یف  امات  نوکی  امنإ  لب  هیف  سیل  ام  هنم  دیزأ  ددع  یف  دجوی  ذإ  هتیددع  یف  امات  نوکی 

هنأش نم  ام  امهنیب  سیل  هنأ  ههج  نم  اصقان  نوکی  یهتنم  أدبم و  وه  ثیح  نم  امأ  و 
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نم مث  هطساو  سکعلا و ال  وأ  طقف  هطساولا  أدبملا و  دجوی  نأ  وه  ماسقألا و  رئاس  کلذ  یلع  سق  هطساولا و  وه  امهنیب و  نوکی  نأ 
.یهتنملا یف  لوقلا  اذک  نیددعل و  الإ  هجوب  هطساو  امهدحأ  سیل  دادعألا - یف  نائدبم  نوکی  نأ  لاحملا 

لوصح اذإف  هیلع  فقوت  دح  ریثکلل  نوکی  مث ال  دحاو  یشک ء  هطساو  اهنأ  یف  اهتلمج  نأل  اریثک  نوکی  نأ  زوجی  دقف  طئاسولا  امأ  و 
.هثالثلا وه  کلذ  هیف  دجوی  ددع  لقأ  مامتلا و  هیاغ  طسوتلا  هیاهنلا و  هیادبلا و 

ذإ هلاثمأب  قیلی  امب  هدودحم  تناک  اذإ  هماقلا  مات  نألف  لاقی - امک  ریداقملل  همات  لاقی  هرات  ءافشلا و  یف  خیـشلا  هرکذ  ام  هیاکح  هذهف 
مات هوقلا و  مات  اذـه  لاقی  نأ  لثم  همات  اهنإ  يوقلا  تایفیکلل و  لاـقی  هراـت  ریدـقتلا و  همزلی  يذـلا  دـیدحتلاب  ـالإ  فرعت  ـال  ریداـقملا 
امبر لعفلاب و  هل  هلصاح  یشلا ء  تالامک  عیمج  نوکی  نأ  هب  نودیری  ءامکحلا و  حالطـصا  یف  مامت  لاقی  هرات  ملعلا و  مات  سحلا و 

.هریغ نم  هسفن ال  نم  هل  هدوجو  تالامک  هدوجو و  نوکی  نأ  کلذ  یف  نوطرتشی 

اضیأ و هریغ  دوجو  هنع  لضف  دق  هلامکب و  هل  یغبنی  يذلا  دوجولا  هیف  نأل  مامتلا  قوف  وهف  هریغ  تالامکل  أدـبم  کلذ  عم  ناک  اذإ  و 
.دوجولا بجاو  الإ  هفصلا  هذهب  یش ء  تادوجوملا  یف  سیل 

امأ اهتاوذ و  دودح  یف  همودعم  تایوهلا  تارقافلا  تانکمملا  نإف  یناثلا  ریـسفتلاب  همات  ریغ  لوألا و  ریـسفتلاب  همات  یهف  لوقعلا  امأ  و 
تایوامسلل یتلا  سوفنلا  لثم  هتالامک  لیصحت  نم  نکمتی  هب  ام  یطعأ  يذلا  وه  یفتکملا و  امهدحأ  نامسق - وهف  مامتلا  نود  يذلا 

نم اهجرخم  اهملعم و  اهلمکم و  لب  انیف  هرـشبلا  ملعملاک  یجراخ - لمکم  یلإ  اهل  هجاح  ریغ  نم  اهتالامک  باـستکا  یف  ادـبأ  اـهنإف 
ثیح نوفتکم  اضیأ  مهنأل  ءاـیبنألا ع - سوفن  لاـح  کلذـک  اـهتادوجول و  دوجولا  نیاـبم  ریغ  ضاـیف  یلقع  رهوج  لـعفلا  یلإ  هوقلا 

هللا نم  مهتابرق  مهتالامک و  لیصحت  نم  اونکمت  هب  ام  هللا  مهاطعأ 
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نوکت یتلا  ءایـشألا  لثم  لامکلاب  هدمی  جراخ - رمأ  یلإ  جاتحی  يذلا  وه  صقانلا و  رخآلا  هعـضاوم و  یف  کلذ  عیمج  فرعتـس  امک 
.داسفلا نوکلا و  یف 

لعفلاب و هرثکب  طیحی  نأ  هطرـش  نم  سیل  ماتلا  نأب  کلذ  یناعملا و  هبراقتم  اهنإف  رابتعالاب  عیمجلا  لـکلا و  نیب  ماـتلا و  نیب  قرفلا  و 
.کلذ امهطرش  نم  عیمجلا  لکلا و  امات و  يرابلا  نوک  لثم  هوقلاب  ال 

لک و هیف  هروصحملا  هدوجوملا  هرثکلا  یلإ  سایقلاب  هنأب  قرفلا  عوضوملا و  یف  نادـحتم  اـمهف  هرثک  هیف  اـمیف  لـکلا  ماـمتلا و  اـمأ  و 
.مات هنع  اجراخ  یش ء  یقبی  ام  یلإ  سایقلاب 

نم هیف  دـب  الک ال  یـشلا ء  نوک  نأ  ررقت  دـق  ءایـشألا و  لک  يرابلا  نأ  قیقحتلا  همکحلا و  نیطاـسأ  ضعب  لوق  ینعم  اـمف  تلق  نإـف 
.هتاذ یف  هرثک  روضح 

عم هتاذـب و  هتاذ  نم  اجراخ  قئاقحلا  نم  هقیقح  نکی  مل  ثیحب  نوکی  نأ  هتیدـحأ  هتطاسب و  نم  مزلی  قح  ضماـغ  ینعم  کـلذ  تلق 
هوقلاب لعفلاب و ال  هرثک ال  كانه  نوکی  یتح  ءایشألا  نم  یش ء  هیف  دجوی  ءایشألا ال  لک  هنوک 

لوصف هیف  تالوقملا و  هیقب  یف  هیناثلا  هلاقملا 

نیألا هقیقح  یف  ( 1  ) لصف

هلوقم نم  اعون  ناکل  الإ  هناکم و  یلإ  یشلا ء  هبسن  سفن  نوکی  نأ ال  یغبنی  هناکم و  یف  الـصاح  یـشلا ء  نوک  وه  هنأب  نیألا  فرع 
.هناکم یلإ  هفاضإلا  هل  ضرعی  هئیه  ارمأ و  لب  فاضملا 

اهل  (1) هضراع هفاضإ  ناکملا  یف  هنوک  هیهام و  هل  نیألا  کلذکف  هتیهمل  ضرع  لحملا  هفاضإ  هیهام و  هل  داوسلا  نأ  امک  لیق  امبر  و 
یشلا ء نوک  نإف  یشب ء  سیل  وه  و 

یلع دـئاز  ناکملا  یلإ  مسجلا  هفاضإف  نیألا  هیهام  ببـسب  مسجلل  ضرعت  امنإ  لب  نیألا  هیهمل  اضراع  سیل  ناکملا  یلإ  هفاـضإلا  - 1
داوسلا هفاضإک  مسجلا  یلإ  نیألا  هفاضإ  معن  هسفن  یف  داوسلا  دوجو  نیع  هنإـف  مسجلا  یلإ  داوسلا  هفاـضإ  فـالخب  هسفن  یف  هدوجو 

هر لیعامسإ  مهفاف ، مسجلا  یلإ 
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نکی مل  نإ  هدوجو و  یلع  دـئاز  رمأ  لـحملا ال  یف  هدوجو  وه  هنیعب  داوسلا  دوجو  ناـف  لـحملا  یف  داوسلا  نوکک  سیل  ناـکملا  یف 
هنإف ناکملا  یف  یـشلا ء  نوک  فالخب  اذـه  عقاولا و  بسحب  روصتلا ال  بسحب  یه  امنإ  هیهاملا  یلع  دوجولا  هداـیز  نکل  هتیهم  نیع 

ینامـسجلا و رهوجلا  اذه  یلع  هدئاز  هفـص  نکی  مل  الإ  هسفن و  یف  هدوجو  یلع  ادـئاز  ارمأ  ناکملا  یف  نوکلا  اذـه  نوکی  نأ  دـب  ال 
یف یـشلا ء  نوک  سیلف  اداعم  هنیعب  مودـعملا  راصل  رخآ و  دوجو  هل  لصح  و  هناکم - هقرافم  دـنع  هسفن  یف  هدوجو  لـطب  دـق  ناـکل 

اـضیأ نامزلا  یف  هنوک  ناکل  هل  ادوجو  ناـکملا  یف  هنوک  ناـک  ول  هدوجو و  سفن  ناـیعألا  یف  هنوک  نإـف  ناـیعألا  یف  هنوک  ناـکملا 
.هریثک تادوجو  دحاو  یشل ء  ناکف  هل  ادوجو 

صاخلا هدوجو  وحن  هنیعب  وه  ناک  نإ  اقلطم و  نامزلا  یف  وأ  قلطملا  ناکملا  یف  هنوک  ینامسجلا  یشلا ء  نإ  لاقی  نأ  نکمی  لوقأ و 
وأ نیألا  هیمـسن  دئازلا  رمألا  کلذف  هسفن  یف  هدوجو  یلع  دئاز  رمأ  نیعم  نامز  وأ  نیعم  ناکم  یف  هنوک  نأ  الإ  هیلع  ادـئاز  ارمأ  هب ال 

.نامزلا وأ  ناکملا  هفاضإ  ءدبم  هنم  دارملا  نأل  هفاضإلا  سفن  ریغ  امهنم  لک  یتملا و 

نأ وه  رخآ و  هجوب  دوجولا  وه  يذـلا  نایعألا  یف  نوکلا  هنیعب  وه  سیل  ناکملا  یف  نوکلا  نأ  یلع  ثحابملا  بحاص  لدتـسا  دـق  و 
اهلک تادوجوملا  تناکل  ناکملا  یف  نوکلا  وه  نایعألا  یف  دوجولا  هقیقح  ناـک  ولف  اـهلک  تادوجوملا  یف  كرتشم  فصو  دوجولا 

.هسفن یف  یشلا ء  دوجول  ریاغم  موهفم  ناکملا  یف  یشلا ء  نوک  نأ  انملع  کلذک  نکی  مل  ثیح  ناکملا و  یف  هنئاک 

نوک ایدام و  مسجلا  نوک  نوکی  نأ  هرکذ  امم  هیلع  مزلیف  هیف  هرکذ  ام  نایرجل  هصوصخملا  تادوجوملا  نم  لـکب  ضوقنم  وه  لوقأ 
ناویحلا نوک  اقرافم و  لقعلا 
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.کلذک سیل  اهدوجو و  سفن  یلع  هدئاز  رومأب  اساسح 

وأ هیعون  هیلک  هعیبط  دوجولا  هقیقحل  سیل  هدارفأل و  یـضرع  ککـشم  رمأ  ارارم  رم  امک  یلکلا  قلطملا  دوجولا  نأـب  هرکذ  اـم  عفد  و 
دوجولا دارفأ  عیمج  نیب  هکرتشم  هیسنج 

نیألا میسقت  یف  ( 2  ) لصف

.یقیقح ریغ  ناث  وه  ام  هنم  یقیقح و  لوأ  وه  ام  نیألا  نم  نإ  امهدحأ  نیقیرط  نم  وه  و 

.زوکلا یف  ءاملا  نوکک  هعم  هریغ  هیف  هعسی  يذلا ال  هب  صاخلا  هناکم  یف  یشلا ء  نوک  لوألاف 

هدعب رادـلا و  یف  هنوک  هنم  دـعبأ  هدـحو و  هب  الوغـشم  تیبلا  عیمج  سیلف  هریغ  هعـسی و  تیبلا  نإف  تیبلا  یف  نالف  لاقی  امک  یناثلا  و 
وه اذـه  تاهجلل و  ددـحملا  هیوحی  نأ  رابتعاب  ینامـسجلا  ملاعلا  مث  رـصانعلا  ملاع  مث  هرومعملا  مث  میلقإلا  مث  ـالثم  قارعلا  مث  دـلبلا 

.الصأ نیأب  سیل  اقلطم  ملاعلا  یف  یشلا ء  نوک  نإف  هیاغلا 

هنم تحت و  وأ  قوف  وأ  ءاـملا  وأ  ءاوهلا  یف  نوکلا  وه  یعون و  هنم  ناـکملا و  یف  نوکلا  وـه  یـسنج و  هنم  نیـألا  نإ  یناـثلا  قـیرطلا 
همئاق هفـص  نم  یقیقح  صخـش  نیأ  لکل  دب  هنإ ال  لاقی  دـق  یقیقحلا و  هناکم  یف  تقولا  اذـه  یف  صخـشلا  اذـه  نوکک  یـصخش 

.نیألا کلذ  هلع  یه  نکمتملاب 

یف نوکی  ام ال  دـنع  نکمتملا  یف  لوصحلا  نکمم  نوکی  نأ  امإ  هفـصلا  کلت  نأل  لطاب  اذـه  نأب  ثحابملا  بحاص  هیلع  ضرتعا  و 
فلخت مزل  ـالإ  نیعملا و  ناـکملا  یف  نوـکلا  کلذـل  هلع  هفـصلا  کـلت  نکت  مل  نکمأ  نإـف  نوـکی - ـال  وأ  نیعملا  یقیقحلا  هناـکم 

هلوصح یلع  نکمتملا  یف  اهلوصح  فقوتی  ذئنیحف  نکی  مل  نإ  هتلع و  نع  لولعملا 
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.لاحم وه  رودلا و  مزل  هیف  هفصلا  کلت  لوصح  یلع  ناکملا  کلذ  یف  لوصحلا  فقوت  ولف  نیعملا  ناکملا  کلذ  یف 

یلع لولعملل  اهتنراقم  مزلی  الف  اطرش  وأ  ادعم  وأ  هلعلا  نم  ءزج  نوکی  نأ  نکمی  هفـصلا  کلت  نإ  امهدحأ  نیهجو  نم  رظن  هیف  لوقأ 
.هرورضلا هجو 

بـسحب هنراقملا ال  هیفرظلا  بسحب  کلذ  نکل  هناکم  یف  نکمتملا  نوک  دنع  الإ  ققحتی  مل  نإ  هفـصلا و  کلت  لوصح  نإ  امهیناث  و 
صخأ هیناثلا  و  فصولا - طرشب  هطورشملا  فصولا و  ماد  ام  هطورشملا  هیـضقلا  نیب  قرفلاک  نیینعملا  نیب  قرفلا  مدقتلا و  هیببـسلا و 

یلع هیرورـض  هکرحلا  کلت  هباتکلا و  تقو  یف  عباصألا  هکرح  یلإ  جاتحی  بتاک  لک  نإف  صخألا  مزلتـسی  ـال  معـألا  یلوـألا و  نم 
کلت دوجو  نإف  یلوأ  سکعلا  لب  هکرحلا  کلت  تبجوأ  هباتکلا  نأ  سیل  ناـمزلا و  کـلذ  یف  اـهیلإ  هیدؤملا  اهبابـسأب  تقولا  کـلذ 

جراخلا یف  هباتکلا  دوجو  یضتقی  هکرحلا 

نیألا لاوحأ  همتت  یف  ( 3  ) لصف

داضتلا هل  ضرعی  هنأ  اهنمف 

فلاختلا و ال هیاغ  امهنیب  نایدوجو  نارمأ  امه  زکرملا و  دـنع  يذـلا  نوکلل  لباقم  وه  طیحملا  دـنع  يذـلا  ناـکملا  یف  نوکلا  نإـف 
.ناداضتم امهف  هیلع  امهبقاعت  حص  دحاو و  نآ  یف  دحاو  عوضوم  یف  ناعمتجی 

فعضألا دشألا و  لبقی  هنأ  اهنم  و 

موهفم نأل  هناکم  یف  رخآ  یـش ء  نوک  نم  دـشأ  نوکی  هناکم ال  یف  یـشلا ء  نوک  نإف  نیألا - سنج  بسحب  سیل  امهل  هلوبق  نکل 
وأ قوفلاک  اهناکمل  هیعون  هعیبط  بسحب  فعـضألا  دشألا و  نامـسجلا  لبقی  امنإ  لب  فعـضلا  هدشلا و  لبقی  ناکملا ال  یف  لوصحلا 

وهف طیحملا  وه  يذلا  دحلا  یلإ  برقأ  ناک  يأ  رخآلا  نم  یلعأ  امهدحأ  قوفلا و  یف  اناک  اذإ  نیمسجلاک  امهریغ ]  ] امهیف وأ  تحتلا 
.رخآلا نم  هیقوف  دشأ 
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سیل نکل  تحتلا و  وأ  قوفلا  وه  هنم و  عون  یلإ  لب  نیأ - وه  امب  نیألا  سفن  یلإ  قرطتی  مل  صقنألا  دشألا و  نأ  اذه  نم  تبث  دـقف 
نأ نم  رم  امل  هیتحتلا  هیقوفلا و  وه  نیألل و  هضراع  هفاضإ  یف  وه  امنإ  فعـضألا  دـشألا و  کـلذ  نأ  ثحاـبملا  بحاـص  همعز  اـمک 

اهتاذل فعضألا  دشألل و  هلباق  تسیل  هفاضإلا 

هعاونأ یتم و  هقیقح  یف  ( 4  ) لصف

یتم تالوقملا  نم  دع  ام  هلمج  نم 

لئـسی هنأ  عم  هنمزألا  یف  عقی  هنمزألا و ال  فارطأ  یف  عقی  ءایـشألا  نم  اریثک  نإف  هنم  دح  یف  وأ  دـحاو  نامز  یف  یـشلا ء  نوک  وه  و 
ام لاح  هنیعب  نوکلا  اذه  لاح  (1) و  نامزلاب ام  قلعت  هل  رمأ  یف  اهعوقول  هعقاولا  ءایـشألا  رئاس  تاسامملا و  تالوصولاک و  یتمب  اهنع 

.صخش نامز ]  ] وأ صاخ  نامز  وأ  قلطم  نامز  یف  یشلا ء  نوک  رابتعاب  صاخلا  ماعلا و  یتم  رمأ  هلبق و 

یقیقح یتم  وه  ام  هنمف 

- هنع لضفی  هل ال  قباطم  نامز  هل  یشلا ء  نوک  وه  و 

یقیقح ریغ  ناث  وه  ام  هنم  و 

یف وأ  مالـسإلا  ناـمز  یف  وأ  نرقلا  یف  وأ  هنـسلا  یف  وأ  رهـشلا  یف  وأ  مویلا  لوأ  یف  ـالثم  هعاـس  یف  هعقاولا  هکرحلا  هذـه  نوک  وه  و 
.نوریثکلا هیف  كرتشی  دحاولا  یقیقحلا  نامزلا  نأ  نیبابلا  نیب  قرفلا  نیألا و  یف  رم  ام  سایق  یلع  اقلطم  نامزلا 

حـصی امنإ  یقیقحلا  ناکملا  یف  هکرـشلا  مدع  نإف  دیدسب  سیل  لیق و  اذکه  نوریثک  هیف  كرتشی  الف  دحاولا  یقیقحلا  ناکملا  امأ  و 
امکف یقیقحلا  نامزلا  یف  هکرشلا  نکمی  هقیقح ال  ناکملا  هدحو  عم  کلذکف  هقیقح  نامزلا  هدحو  عم  هب  لوقلا 

یـشلل ء هفاضإلا  هذـه  هلجأل  ضرعی  هئیه  وأ  رمأ  یتملا  لب  یتم  سیل  هب  قلعتی  ام  وأ  هنم  دـح  وأ  ناـمزلا  یلإ  هبـسنلا  سفن  نأ  یف  - 1
هر لیعامسإ  ینامزلا ،
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نامزلا و نم  لکل  لیق  اذـل  هریغ و  نیب  هنیب و  هکرتشم  نوکت  ـال  هصخی و  یتم  ثداـح  لـکل  کلذـکف  هصخی  اـنیأ  نکمتم  لـکل  نأ 
.رخآلاب هوسأ  ناکملا 

اهتاکرح و ثیح  نم  لـب  اـهرهوج  ثیح  نم  اـهل  یتم  ـال  تاـکرحتملا  تاـکرحلا و  یه  تاذـلاب  یتم  اـهل  یتلا  رومـألا  نإ  اولاـق  مث 
.ضرعلاب نامزلا  یف  اهرهاوج 

عاضوألا تایفیکلا و  تایمکلا و  ضعب  اذک  نامزلا و  قباطی  یجیردت  نوک  کلذف  هلایـس  هددجتم  هیرهوجلا  هعیبطلا  دوجو  نإ  لوقأ 
یبسن ینعم  یهف  یجیردتلا  نوکلا  نوکلا ال  یف  عقاو  جـیردت  نع  هرابع  هکرحلا  هیجیردـت و  ناوکأ  اهل  دوجولا  هیجیردـتلا  نویألا  و 

تاذلاب الوأ و  قحلی  امنإ  یتملاف  ضرعلاب  الإ  صقنألا  دشألا و  ناصقنلا و  هدایزلاب و  فصوی  یفاضإلا ال  ینعملا  نأ  رم  دق  یفاضإ و 
.ضرعلاب لب  تاذلاب  اهل  یتم  الف  جیردتلا  نیع  یه  لب  اهل  جیردت  الف  هکرحلا  امأ  اهتایهمل و  ایناث  و  تادوجولا - ناوکألا و  کلتل 

نأ فیرعتلا  اذه  یلع  راصتقالا  ههج  نم  همزلیف  رخأتلا  مدقتلا و  ههج  نم  هکرحلا  رادقم  هنأ  نامزلا  فیرعت  یف  رـصتقا  نم  نأ  ملعا  و 
هکرح رادقم  دحلا  یف  دجوی  نأ  وه  رخآ و  رمأب  دییقتلا  یلإ  جاتحیف  هسفنب  انامز  اضیأ  يرـصنعلا  ملاعلا  یف  هکرح  لک  رادـقم  نوکی 

اهدشأ وأ  اهعرسأ  وأ  تاکرحلا  رهظأ  وأ  عطقنت  هکرح ال  وأ  کلفلا 

عضولا یف  ( 5  ) لصف

هفلتخملا تاهجلا  یف  هبسن  ضعب  یلإ  اهضعب  هئازجأل  نوکی  ثیحب  مسجلا  نوک  وه  و 

لب هوحن  راوجلاک و  هفاضإلا  باب  نم  اهنکل  هئازجأ  نیب  هعقاو  تناک  نإ  هبـسنلا و  نـأل  کـلذ  هبـسنلا و  وه  سیل  دوعقلا و  ماـیقلاک و 
بسنلا هذه  هئازجأل  نوکی  ثیحب  مسجلا  نوک 
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.رم امک  عضولا  وه 

سیل سحلاب و  هیلإ  اراشم  یـشلا ء  نوک  وه  هطقنلا و  یف  دـجوی  يذـلا  عضولا  سیل  عضولا  اذـه  نأ  یلإ  اـضیأ  هراـشإلا  ترم  دـق  و 
روکذملا عضولا  هجراخلا و  تاهجلا  يوحملا و  يواحلا و  یلإ  ءازجألا  بسن  هیف  ربتعی  عضولا  اذـه  نإف  مکلا - یف  روکذـملا  عضولا 

الاصتا هب   (1) لـصتی امم  وه  نیأ  هنأ  هیلإ  راشی  ثیحب  یـشلا ء  نوک  نم  هیف  اورکذ  يذـلا  نکل  کلذ و  هیف  ربتعی  مکلا ال  میـسقت  یف 
نإف هلوقملا  سفن  وه  يذـلا  ینعملا و  اذـهب  عضولا  نیب  قرف  قبی  مل  ایقیقح  اـنیأ  ناـک  ول  نیـألا  اذـه  نإـف  طـلخ - نع  ولخی  ـال  اـتباث 

.رخآلا نم  یه  نیأ  اهنأ  اهنم  ضعبل  لاقی  هجو  یلع  ضعب - یلإ  اهضعب  فاضنی  امم  اهنویأ  تسیل  لعفلاب و  نیأ  اهل  سیل  ءازجألا 

رادـقملا طسوتب  هیلإ  عضولا  قحلی  اـمنإ  یعیبطلا  مسجلا  نإ  لوقنف  یعیبطلا  مسجلل  رخـآلا  رادـقملل و  امهدـحأ  نأـب  اـمهنیب  قرف  ول  و 
امفیک مسجلا  عضولا  قحلیف  مکلا  باب  یف  نیب  امک  هیرادقملا  همسقلا  يزجتلا و  ضرف  هل  حصی  مل  رادقملا  ضورع  ول ال  یمیلعتلا و 

.رادقملا طسوتب  ناک 

درجم نأل  هفارطأ  مکلا و  یف  دجوی  يذلا  عضولا  مسجلا و  صاوخ  نم  يذلا  عضولا  نیب  قرفلا  لیـصحت  نم  دب  هنأ ال  اندنع  قحلا  و 
نم ههج  وأ  تحتلا  یف  وأ  قوفلا  یف  وأ  كانه  وأ  انهاه  هنأب  هیـسحلا  هراشإلا  هلوبقل  یفکی  الـصتم ال  ارادـقم  وأ  اـمک  یـشلا ء  نوک 

لبقی رادـقملا ال  درجمف  تافالتخالا  تاکرحلا و  و  تالاعفنالل - هلباقلا  هداملاب  هنارتقا  عم  یلاصتالا  مکلا  نأـش  کـلذ  اـمنإ  تاـهج 
نخثلا حطـسلا و  طخلا و  هطقنلاف و  لقعلا  لباقی  ام  اودارأ  سحلا و  اوقلطأ  اوحماست و  دـق  موقلا  نکل  هیلاـیخلا  لـب  هیـسحلا  هراـشإلا 

هراشإ اهیلإ  سحلل  تاهجلا و ال  نم  ههج  یف  هعقاو  هتاذ  یف  اهنم  یش ء  سیل  اهلک 

مـسجلا حطـسلا و  طخلا و  وه  عضو  هل  يذـلا  مکلا  نإف  نامزلا  جارخإل  اراق  اتباث و  هنوک  رابتعا  ددـعلا و  جارخإل  لاصتالا  راـبتعا  - 1
هر لیعامسإ  یمیلعتلا ،
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نع ادرجم  ضرف  اذإ  رادقملا  نإف  کلذ  ریغ  ماسقنالا و  ههجلا و  هراشإلل و  هلوبقل  اححـصم  هداملا  یف  هدوجو  ناک  نأب  هداملا  عم  الإ 
اهنم لکل  لاقی  هجو  یلع  اهنوک  نم  هورکذ  ام  ریغ  ینعمب  لاصتا  هئیه  اهل  ءازجأ  اذ  هیرادـقم و  هیاهن  اذ  ناک  لایخلا  یف  اـمک  هداـملا 

.نیأ لکشلل  نوکی  نأ  ریغ  نم  لکش  اضیأ  هل  روصتی  هبحاص و  نم  وه  نیأ 

.هیسحلا هراشإلا  ینعمب  صاخ ال  عضو  اهل  هطقن  طخلل  رخآ و  ینعمب  عاضوأ  اهل  طوطخ  حوطس و  اضیأ  هل  و 

لقعلل نیتراشإلا و  کنیت  ریغ  اهفارطأ  ریداقملا و  یلإ  هراشإ  هیلایخلا  هوقلل  اذکف  اهریغ  هراشإ  سحلل  هراشإ و  لقعلل  امکف  هلمجلاب  و 
وأ هطقنلل  ناک  ءاوس  تایداملاب  صتخی  عضو  سحلل  هیکاردإلا و  حابشألل  دجوی  عضو  لایخلل  تایلکلا و  تایلقعلاب و  صتخی  عضو 

اذـه وه  هلوقملا  نم  وه  يذـلا  عضولا  و  تاـهجلا - عیمج  یف  مسقنملا  مسجلا  یف  وأ  اـهلک  ـال  تاـهجلا  ضعب  یف  مسقنملا  رادـقملل 
.هداملا ضراوع  یف  الإ  دجوی  ال  هلوقملا - ءزج  يذلا  عضولا  اذک  ریخألا و  ینعملا 

امهؤازجأ نکی  مل  هلباقلا  هداملا  یف  اعقی  مل  ام  حطسلا  طخلا و  هیـسحلا و  هراشإلل  الباق  نکی  مل  ملاعلا  اذه  یف  عقت  مل  ام  هطقنلا  نإف 
.رخآلا نم  وه  نیأ  ضعب  یلإ  سایقلاب  اهنم  ضعبل  ضرعی  لاقی  نأ  حصی  ثیحب 

عبطلاب نوکی ال  دق  عبطلاب و  نوکی  دق  عضولا  مث 

امأ لعفلاب و  نازیامتم  امهیزیح  نإف  کلفلا  نم  ضرألا  عضوک  لعفلاب  عبطلاـب و  يذـلا  و  هوقلاـب - نوکی  دـق  لـعفلاب و  نوکی  دـق  و 
افالتخا سیل  امهیزیح  فالتخا  نکل  لعفلاب  امهل  لـصاح  عضولا  نإـف  تیبلا  نم  تیبلا  نکاـس  لاـحک  عبطلاـب  سیل  لـعفلاب و  يذـلا 

الف لعفلاب  هرئاد  ذإ ال  لعفلاب  تسیل  بطقلا  هرئاد  یلإ  هتبـسن  اهبطق و  یلإ  یحرلا  هرئاد  برق  مهوتی  اـمک  هوقلاـب  يذـلا  اـمأ  اـیعیبط و 
.فعضلا هدشلا و  داضتلا و  هیف  عقی  امم  عضولا  هوقلاب و  وأ  مهوتلاب  الإ  عضو 

نایدوجو ناینعم  ناعـضولا  اسوکعم و  راص  اذإ  هعـضول  اداـضم  ضرـألا  یلإ  هلجر  ءامـسلا و  یلإ  هسأر  ناـسنإلا  نوکف  داـضتلا  اـمأ 
نأ ریغ  نم  دحاو  عوضوم  یلع  نابقاعتم 
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.حاطبنالا ءاقلتسالا و  یف  لاحلا  اذک  فالخلا و  هیاغ  امهنیب  هیف و  اعمتجی 

.ءانحنا رثکألا  وأ  اباصتنا  دشألاکف  هدشلا  امأ  و 

بیدحت وأ  طخلا  هرادتـسا  نأب  متمکح  هدشلا و  داضتلا و ال  لبقی  هنأ ال  مکلاب  صتخملا  فیکلا  ثحابم  یف  رم  دـق  سیل  تلق أ  نإف 
الوأ ضرعی  تافصلا ال  هذه  نأ  عم  توافتلا  نالبقی  ءانحنالا  هماقتـسالا و  نأب  نومکحی  فیک  انهاهف  فعـضی  دتـشی و ال  حطـسلا ال 

.ریداقملل الإ 

عاـضوألا کـلت  یلإ  هلوقملا  وه  يذـلا  عضولا  اذـه  هبـسنک  كاـنه  روکذـملا  یلإ  اـهلاثمأ  ءاـنحنالا و  هماقتـسالا و  هذـه  هبـسن  لوقأ 
- لدبتلا لبقی  یتح  كانه  هدام  ذإ ال  عوضوملا  ءاقب  عم  هرادتسا  دشأ  ریصی  نأ  نکمی  ال  هداملا - نع  ادرجم  ناک  اذإ  الثم  ریدتسملاف 

لبقی عضولا و  هلوقم  تحت  اعقاو  ذئنیح  ریصی  هنأل  هصوصخم  هدام  یف  امهریغ  وأ  ءانحنالا  هرادتسالا و  نم  یش ء  عقو  اذإ  ام  فالخب 
.کلذ نود  عضولا  هلوقم  نم  اذه  یمیلعتلا و  نود  دشألا  لبقی  یعیبطلا  ءانحنالاف  کلذ  ریغ  فعضلا و  هدشلا و  داضتلا و 

نورثکألا هنع  لفغی  یش ء  هنإف  اذه  ملعاف 

هدجلا یف  ( 6  ) لصف

طیحملا لـقتنی  ثیحب  هضعب  وأ  هلکب  طـیحم  یف  مسج  نوک  ببـسب  لـصحت  هئیه  وه  کـلملا و  هدـجلا و  تـالوقملا  یف  دـع  اـمم  و 
ریغ هباهإ و  یلإ  هبـسنلاب  ناویحلا  لاحک  یعیبط  یلإ  مسقنی  و  لعنتلا - متختلا و  ممعتلا و  صمقتلا و  حلـستلا و  لثم  طاـحملا  لاـقتناب 

سرفلا نوکک  یجراخ  رابتعا  هنم  سفنلل و  يوقلا  نوکک  یعیبط  هنمف  هل  هلوقمب  کلملا  نع  ربعی  دق  و  صمقتلا - حلستلاک و  یعیبط 
ریغ فاضملا ال  هلوقم  نم  اذه  نإف  حالطصالا  اذه  فلاخی  کلملا  هقیقحلا  یفف  دیزل 
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لعفنی نأ  لعفی و  نأ  یتلوقم  یف  ( 7  ) لصف

ام نیخـستلاک  يددجتلا  ریثأتلا  اذـه  یف  كولـسلا  ماد  ام  تاذـلا  راق  ریغ  هریغ  یف  رثأ  هنم  لصحی  ثیحب  رهوجلا  نوک  وهف  لوألا  امأ 
.دربی ماد  ام  دیربتلا  نخسی و  ماد 

.دوستلا نخستلا و  لثم  کلذک  هنوک  ماد  ام  تاذلا  راق  ریغ  اریثأت  هریغ  نع  رثأتی  ثیحب  رهوجلا  نوک  وهف  یناثلا  امأ  و 

كرحم و اذه  نإ  لاقی  رثأتلا ال  ریثأتلا و  ددجت  نم  امهنیب  یتلا  هبسنلا  نع  هلمجلاب  هلاعفنا و  نم  لعفنملا  وأ  هلعف  نم  لعافلا  غرف  اذإف 
لعفنی نأب  لعفلا و  نود  لعفی  نأب  امهنع  ریبعتلاف  راقلا  داوسلا  یلإ  دوستلا  و  هراـقلا - هنوخـسلا  یلإ  نخـستلا  یهتنی  كرحتم و  كاذ 
ملاعلا نوک  ملاعلل و  العاف  يرابلا  نوکک  ددجت  الب  لوبقلل  هکرح و  الب  داجیإلل  نالاقی  دق  لاعفنالا  لعفلا و  نأ  لجأل  لاعفنالا  نود 
هفاضإ امهل  ضرعی  ادوجو و  عبتتـسی  دوجو  لب   (1) لباقلا بناج  یف  لعافلا و ال  بناج  یف  ـال  هکرح  کـلذ  یف  سیل  هنع و  ـالعفنم 

.نامزلا تحت  نیعقاولا  نیینعملا  نیذه  فالخب  طقف  ناتفاضإ  ینعملا  کلذب  لعفنملا  لعافلاف و  طقف 

قارتحا هکرحلا و  هیاهن  یف  عطقلاک  هکرحت  عاطقنا  دـنع  لـعفنملل  هکیرحت و  عاـطقنا  دـنع  ددـجتملا  لـعافلل  عقت  یتلا  هلاـحلا  اـمأ  و 
.ال مأ  نیبابلا  نیذه  نم  نانوکت  لهف  هرارقتسا  دعب  بوثلا 

یف عقی  ام  عیمج  یف  لاحلا  اذـک  نیتلوقملا و  نیتاه  نم  امهدـع  حـصی  نیتکرحلا  هیاهن  یف  امهنأب  امهـصیصخت  ثیح  نم  امه  لوقنف 
نیتلوقملا نیتاه  یف  ضرعی  دق  نیتلوقملا و  نم  اسیلف  کلذک  امهصیصخت  ربتعی  مل  اذإ  و  هیعفدلا - اهفارطأ  هکرحلا و  دودح 

هعـساولا و همحرلا  هیـشملا و  هل  لاقی  نیملاـعلل و  همحر  وه  يذـلا  هضیف  بجاوف  هقیقحلا  ثیح  نم  اـمأ  موهفملا و  ثیح  نم  يأ  - 1
هر لیعامسإ  مهفاف ، باقلألا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  ینامحرلا  سفنلا  هب و  قولخملا  قحلا 
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.دادتشالا داضتلا و 

.هدوربلا دض  هنوخسلا  داوسلا و  دض  ضایبلا  نأ  امک  دیربتلا  دض  نیخستلا  دیوستلا و  دض  ضییبتلاف  داضتلا  امأ  و 

رخآ و دادوسا  نم  هیاغلا  یف  وه  يذلا  دادوسالا  یلإ  برقأ  وه  ام  هیاغ  یلإ  كولـسلا  یف  وه  يذلا  دادوسالا  نم  نإف  دادتـشالا  امأ  و 
هدـشلا و ریغ  صقانتلا  دادتـشالا و  اذـه  و  هنم ]  ] امهنم رخآ  ضعب  نم  هیاغلا  یلإ  ـالوصو  عرـسأ  دـیوستلا - ضعب  نوکی  دـق  کلذـک 

یلإ هکرحلا  نع  هرابع  وه  يذلا  دادوسالا  یلإ  سایقلاب  لب  هسفن  داوسلا  یلإ  سایقلاب  اسیل  امهنإف  داوسلاک  فیکلا  یف  نیذللا  صقنلا 
.لیق ام  اذه  داوسلا  ریغ  داوسلا  یلإ  كولسلا  نإف  داوسلا 

لک دوجو  اضیأ  هکرحلا و ال  ینعم  هنیعب  هنإف  هبترم - یلإ  كولـسلا  سفن  نع  هرابع  سیل  جراـخلا  یف  اـمهنم  لـک  دوجو  نأ  ملعا  و 
عـضولا وأ  یماـنلا  مسجلا  رادـقم  لـثم  مکلا  داوـسلا و  لـثم  فیکلاـک  كرحتلا  کـیرحتلا و  اـهب  عـقی  یتـلا  هلوـقملا  دوـجو  اـمهنم 

داوسلا دوجوف  رثأتی  وأ  رثؤی  ماد  ام  تالوقملا  هذـه  نم  یـش ء  دوجو  نع  هرابع  امهدوجو  لب  کلذ  ریغ  باصتنالا و ال  سولجلاک و 
رخآ یجیردت  هنم  لصحی  ایجیردـت  هنوک  ثیح  نم  امهنم  لک  دوجو  فیکلا و  هلوقم  باب  نم  داوس  هنإ  ثیح  نم  الثم  هنوخـسلا  وأ 

.لعفنی نأ  وأ  لعفی  نأ  هلوقم  نم  وه  رخآ  یجیردت  نم  لصحی  وأ 

هکرحلا نیع  وهف  لعفنملا  بناج  یف  وأ  لعافلا  بناج  یف  ناک  ءاوس  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  هجورخ  يأ  یجیردتلا  هکولـس  سفن  امأ  و 
امهتیضرع جراخلا و  یف  امهدوجو  وحن  تبث  دقف  ریغ  ال 

امهتیدوجوم یلع  دروأ  ام  عفد  یف  ( 8  ) لصف

نأ لیحتسی  یشلا ء  یف  یشلا ء  ریثأت  نأ  يدنع  ماقملا  اذه  یف  ثحابملا  بحاص  لاق  و 
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ایتوبث افصو  نوکی  نأ  لیحتسی  هتیلباق - وه  یشلا ء و  نع  یشلا ء  رثأت  اذک  رثألا و  تاذ  رثؤملا و  تاذ  یلع  ادئاز  ایتوبث  افصو  نوکی 
.لوبقملا تاذ  لباقلا و  تاذ  یلع  ادئاز 

کلذ یف   (1) رثؤملا کلذ  ریثأت  نوکیف  اضیأ  رثؤم  نم  اهدوجول  دـب  یتلا ال  رومألا  هلمج  نم  ناکل  اـیتوبث  ارمأ  ناـک  ولف  ریثأـتلا  اـمأ 
اذإ هنأل  کلذ  لصاح و  مازلإلاف  الاحم  نوکی  نأ ال  ریدقتب  لاحم و  وه  لسلستلا و  یلإ  یـضفی  هیلإ و  مالکلا  لقننف  هیلع  ادئاز  ریثأتلا 

وأ ال هیقالتم  رومألا  کلت  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  هبترتم  هیهانتم  ریغ  رومأ  تضرف  یتح  ریثأتلا  یه  هطـساو  رثأ  رثؤم و  لـک  نیب  ناـک 
.هیقالتم اهنم  یش ء  نوکی 

ذئنیحف هرثأ  تاذ  هتاذ و  یلع  ادئاز  هریثأت  نوکی  ال  رثؤم - دجو  ذـئنیحف  ثلاث  امهللختی  رثأتم ال  رثؤم و  ضرفی  نأ  ینعمب  تقالت  نإف 
تاوذ اهتاوذ و  یلع  هدئاز  رومأ  اذکه  عبارلا و  یف  ثلاثلا  ثلاثلا و  یف  یناثلا  ریثأت  امهیلع و ال  ادـئاز  یناثلا  یف  لوألا  ریثأت  نوکی  ال 

.اهراثآ

یف ارثؤم  هتاذ  نوکی  ام  كانه  دـجوی  مل  ذإ  هیرثؤملل  یفن  اذـهف  ثلاث  امهللختی  نارمأ ال  كانه  دـجوی  نأ ال  ینعمب  قـالتی  مل  نإ  و 
.امهنیعب روذحملا  لسلستلا و  دوعی  هیف و  هنیعب  مالکلا  يرجی  هیتوبث  تناک  ولف  هیلباقلا  امأ  رخآ و  تاذ 

ول هیرثؤملا  نأ  للعلا  باب  یف  فرعتـس  نییتوبث و  نیفـصو  انوکی  نأ  زوجی  هیرثأـتملا ال  هیرثؤملا و  نأ  یلع  عطاـق  ناـهرب  اذـهف  لاـق 
.اصیخلت هرکذ  ام  یهتنا  هنأش  یلاعت  دوجولا  بجاولا  یفن  مزلی  ایتوبث  افصو  تناک 

اوحن هیهام  لکل  نأ  هیهاملا و  یلع  هتدایز  دوجولا و  هلأـسمک  همکحلا  لوصأ  ضعب  مهف  ءوس  نم  أـشن  دـق  هلوطب  مـالکلا  اذـه  لوقأ 
دحتی دق  اهضعب  دوجو  نکل  دوجولاب  هفلاختم  کلذک  موهفملا  ینعملاب و  هفلاختم  اهنأ  امک  تایهاملا  دوجولا و  نم  اصاخ 

قلخ ثیدـحلا ُ:  نم  عقو  ام  ینعملا  اذـه  یلإ  ریـشأ  رخآ و  لعفب  ـال  هتاذـب  هلعف  یف  رثؤم  هلعفب و  لـعفنملا  یف  رثؤم  لـعافلا  لوقأ  - 1
هر لیعامسإ  مهفاف ، لاکشإ  الف  اهسفنب  هیشملا  قلخ  هیشملاب و  ءایشألا 
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هرکذ امک  جراخلا  یف  یش ء  یلع  هدح  قدص  نع  هرابع  جراخلا  یف  ینعم  وأ  هیهام  لک  هیدوجوم  داحتالا و  نم  ابرض  رخآلا  دوجوب 
یش هعم  لقع  لقع  اذإ  ثیحب  هنوک  يأ  هفصلا  هذهب  هریثک  ءایشأ  نایعألا  یف  هنأب  جراخلا  یف  فاضملا  دوجو  وحن  تابثإ  یف  خیـشلا 

.رخآ ء 

اهعاونأ دودح  اذک  امهریغ و  فیکلا و  وأ  مکلا  وأ  رهوجلا - دح  اهیلع  قدصی  تادوجوملا  نم  اریثک  نأ  امک  لوقنف  کلذ  ررقت  اذإ 
یف دجوی  کلذکف  اهعاونأ  اهـسانجأ و  تالوقملا و  هذه  دوجوب  مزجیف  کلذ  ریغ  وأ  حطـسلا  وأ  داوسلا  وأ  ناویحلا  وأ  کلفلا  دحک 

امهنم لک  نوکیف  يرخألا  دح  ضعب  یلع  نیتلوقملا و  نیتاه  نم  دحاو  دح  جراخلا  بسحب  اهـضعب  یلع  لمحی  هریثک  رومأ  جراخلا 
موهفم و  هیئزجلا - هیلکلاـک و  هیقطنملا  یناـعملا  نود  نیعلا و  یف  اـهل  دوجو  ـال  یتلا  تاـموهوملا  نود  هیجراـخلا - تادوجوملا  نم 

بولـسلا و نود  نهذـلا و  یف  انیعتم  عوضوملا  نوک  اهـضورع  طرـش  یتلا  هیناثلا  تالوقعملا  نم  اـهریغ  لـصفلا و  سنجلا و  عونلا و 
.هیبلسلا یناعملا 

ایاضقلا تالومحم  یف  امک  ایجراخ  اقدص  یش ء  یلع  هانعم  قدصی  ثیحب  هنوک  الإ  جراخلا  یف  یـش ء  دوجول  ینعم  هنأل ال  کلذ  و 
.هیجراخلا

رهاوجلا نم  انوکیف  وأ ال  ضارعألا  نم  انوکیل  رثأتملا - تاذ  رثؤملا و  تاذ  دوجو  یلع  دـئاز  وه  له  امهدوجو  نأ  یف  مالکلا  اـمأ  و 
.رخآ بلطم  کلذف 

العاف هنوک  ریغ  رخآ  دح  اهل  يرخأ و  هیهام  روکذملا  هجولا  یلع  رثأتملا  رثؤملا و  نم  لکل  نأب  امهتیـضرع  نایب  یف  لوقت  نأ  کل  و 
هتیداوس و یلع  دـئاز  رمأب  هدادوسا  نوکیف  هتیداوس  یف  كرحتی  يأ ال  دتـشی  ـال  داوس  یف  هعون  دوجو  نکمی  داوسلا  نإـف  ـالعفنم  وأ 

دوجو یلع  دئاز  رمأ  جـیردتلا  یلع  یـش ء  یف  هرثؤم  هنوخـسلا  نوکف  هیف  هنوخـسلا  عون  ققحتی  یجیردـت  ریغ  دوجو  نیخـستلل  اذـک 
.هنوخسلا

.رثؤم نم  اهدوجول  دب  یتلا ال  رومألا  هلمج  نم  ناکل  ایتوبث  ارمأ  ریثأتلا  ناک  ول  هلوق  امأ  و 
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للختی امک ال  لعجلا  نإف  اهتافوصوم  لعاج  ریغ  دـیدج  رثؤم  یلإ  جاتحی  نکل ال  رثؤم  یلإ  تجاتحا  نإ  تافـصلا و  ضعب  نإ  لوقنف 
هدوجوم اهلعج  دعب  ارهوج  رانلا  لعجی  امک ال  لعاجلا  نإف  همزال  دوجو  موزلملا و  دوجو  نیب  اضیأ  للختی  الف  تایتاذلا  تاذلا و  نیب 

ریغ هرارحلا  دوجو  نأ  عم  هیعبتلا  هجو  یلع  اهترارح  لعج  هنیعب  اهدوجو  لعج  لـب  هدوجوم  اـهلعج  دـعب  هراـح  اـهلعجی  ـال  کلذـکف 
.هیف نحن  امیف  لاحلا  اذکف  ضرع  هرارحلا  رهوج و  رانلا  نأل  هیرانلا  دوجو 

دق ال الثم  هنخسملا  هرارحلاف  تالوقملا  دارفأ  ضعب  هیوه  مزاول  نم  نکل  جراخلا  یف  ادوجوم  ارمأ  ناک  نإ  يددجتلا و  ریثأتلا  لوقنف 
هیصخشلا اهتاذ  یلع  اهتدایز  ریدقت  یلع  مث  اهتیهام  یلع  ادئاز  ناک  نإ  هیصخشلا و  اهتاذ  دوجو  یلع  ادئاز  ارمأ  هنخسم  اهنوک  نوکی 

هیوهلا کلت  مزاول  نم  هنوکل  تاذـلا  لـعج  ریغ  رخآ  لـعج  یلإ  ـال  لـب و  تاذـلا  لـعاج  ریغ  رخآ  لـعاج  یلإ  ارقتفم  نوکی  ـال  دـق 
- يددـجتلا ریثأـتلا  نوک  نأ  تبثف  هیوهلا  کـلت  لـعج  ریغ  فنأتـسم  لـعج  یلإ  رقتفم  ریغ  هیهاـملا  مزـالک  هیوهلا  مزـال  هیدوجولا و 

.رخآ رثؤم  یلإ  رخآ و ال  ریثأت  یلإ  جاتحی  امم  سیل  رثؤملا  تاذ  یلع  ادئاز  ادوجوم 

نأ هلوقم  نم  وه  يذلا  يددـجتلا  ریثأتلا  نوک  نم  مزلی  ذإ ال  ملـسم  ریغ  هیلع  ادـئاز  ریثأتلا  کلذ  یف  رثؤملا  ریثأت  نوکیف  هلوق  اذـک  و 
هیلعافلا و هفاضإ  هنیعب  وه  لب  جراخلا  یف  لعافلا  تاذ  یلع  ادـئاز  ارمأ  یعادـبإلا  ریثأتلا  نوکی  نأ  رثؤملا  تاذ  یلع  ادـئاز  ارمأ  لعفی 

جراخلا یف  هلقتسم  ریغ  اهنأ  تملع  دق  تافاضإلا  دوجو  عادبإلا و 

هیلوألا اهماسقأ  رهاوجلا و  ماکحأ  نع  ثحبلا  یف  عبارلا  نفلا 

هراشا

یلإ رظن  ریغ  نم  دوجوملا  ضراوع  نع  ثحاـبلا  یلکلا  ملعلا  یف  رکذـی  نأ  اـهب  يرحف  دوجوم  وه  اـمب  دوجوملا  ضراوـع  نم  اـهنإف 
بلاطم همدقم و  اهیف  ءایشألا و  تایصوصخ 
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لوصف اهیف  هیلکلا و  امهلاوحأ  ضرعلا و  رهوجلا و  هیهام  نایب  یفف  همدقملا  امأ 

امهتیهام قیقحت  یف  ( 1  ) لصف

.ضرعلاب هدوجوم  اهضعب  تاذلاب و  هدوجوم  اهضعب  ءایشألا  تاموهفم  نأ  ملعا 

.هقیقحلاب هیلع  لمحی  يذلا  ناویحلا  یلإ  بوسنم  هنیعب  ناسنإلا  یلإ  بوسنملا  دوجولا  نإف  ناویح  ناسنإلا  انلوق  لوألا  لاثمف 

برضب لب  هقیقحلاب  ضایبلا  یمعلا و  یلإ  ابوسنم  سیل  هنیعب - دیز  یلإ  بوسنملا  دوجولا  نإف  ضیبأ  دیز  یمعأ و  دیز  یناثلا  لاثم  و 
اعزتنم لومحملا  أدـبم  نوکی  نأ  هقالعلا  کلت  ایدوجو و  وأ  ایمدـع  ناک  ءاوس  عوضوملاب  لومحملل  هقالع  وحن  هطـساوب  زاـجملا  نم 

هیدوجوملا نم  وحنلا  اذـه  ضرعلاب و  لومحملا  یلإ  هدوجو  بسن  نکل  عوضوملا و  وه  یناثلا  مسقلا  یف  دوجوملاـف  هب  اـمئاق  وأ  هنع 
.تاذلاب دوجوملاب  لغتشن  هنع و  ضرعنلف  دودحم  ریغ 

وأ هنم  متأ  يذلا ال  فرصلا  دوجولا  الإ  هل  هیهام  نأ ال  ینعمب  هتیهام  هتینإ  نإ  لاقی  نأ  حصی  نأ  امإ  دوجوم  لک  نأ  تملع  دق  لوقنف 
هماـکحأ هیلاـمکلا و  هفاـصوأ  هدوـجو و  ناـیب  نع  ثـحبلا  یتأیـس  موـهفملا و  بـسحب  هماـکحأ  ضعب  فلـس  دـق  لوـألاف  حـصی  ـال 

هذه ماسقأ  مدقأف  هریغب  لب  هتاذـب  هدوجو  سیل  يأ  هرکذ  انم  فلـس  يذـلا  ینعملاب  هتیهام  ریغ  هدوجو  امیف  نآلا  انمالک  و  هیدوجولا -
یف یـشلا ء  نوک  نم  دارملا  نوکی و  وأ ال  لـحم  یف  نوکی  نأ  اـمإ  ولخی  ـال  دوجوملا - اذـه  نـأل  کـلذ  رهوجلا و  وه  تادوجوملا 

.هنع هتقرافم  زوجی  هعم ال  اعماجم  هنم  ءزجک  رخآ ال  یش ء  یف  هدوجو  نوکی  نأ  لحملا 

هریثک یناعم  نیب  هباشتلا  كارتشالا و  نم  یف  هظفل  یف  امل  هوبعصتسا  لحم و  یف  یشلا ء  نوک  ریـسفت  انهاه  موقلا  یلع  لکـشأ  دق  و 
یف بصخلا و  یف  ماعلا و  یف  ءازجألا و  یف  لکلا و  یف  هیاغلا و  یف  جراخلا و  یف  نهذلا و  یف  ناکملا و  یف  نامزلا و  یف  لوقن  امک 
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الإ یف و  هظفلب  هدارم  نوکی  نأ  حلـصی  امم  هفاضإلا  سفن  تسیل  لکلا و  عمجی  دـحاو  ینعم  یف  اهل  كارتشا  الف  ظفللا  یف  هحارلا و 
.امهریغ هونبلا و  هوبألا و  یلع  تقدصل  هیفرحلا و  یناعملا  نم  اهریغ  یلع و  نم و  عم و  ینعم  یلع  تقدصل 

یف غلبت  اهنم ال  هدحاولا  هیصوصخلا  نأ  الإ  هیمـسالا - یناعملا  جرخأ  نإ  هریغ و  هیموهفملاب و  لالقتـسالا  مدعب  هفاضإلا  صیـصخت  و 
- نیألا یتم و  یینعم  نم  الک  نأ  امک  رایغألا و  جرخی  یف و  هظفل  اهیف  هلمعتسملا  یناعملا  لمشی  ثیح  یلإ  ءاکرـشلا  لیلقت  لوزنلا و 

.ظفللا هل  عضو  امیف  اهلخدی  هیصوصخ  اهنم  لکل  لب  امهصخی  دحاو  ینعم  امهلمشی  یف و ال  هظفل  امهیف  لمعتسی  امم 

.لاونملا اذه  یلع  نوکی  يرخأ  رومأ  امهعم  تمضنا  اذإ  سایقلا  اذکف 

عیمجلا نیع  هنوکل  ءازجألا  یف  لکلا  نوکک  یهیبشتلا  زاجملا  یلع  عضاوملا  هذـه  نم  ریثک  یف  یف  لامعتـسا  نإ  لاقی  نأ  نکمی  معن 
رمأ وه  هسفن و  یلع  یشلا ء  لامتـشا  مزلی  لکلا  یف  ءزجلا  نوکی  يذلا  ینعملاب  ءزجلا  یف  لکلا  ناک  ولف  لکلا - یف  ءزجلا  نوکک  و 

.ههادب لیحتسم 

.ایونعم هکارتشا  نوکیف  لکلا  عمجی  وه  هطاحإلا و  لامتشالا و  ینعمل  هعوضوم  یف  هظفل  تلق  نإف 

مسجلل ناکملا  هیفرظک  تسیل  هکرحلل  نامزلا  هیفرظ  نإف  فلتخم  وه  هیفرظلا و  ینعم  هنیعب  هنأل  اعذج  ترکذ  امیف  دوعی  مالکلا  تلق 
لماش لصحم  ینعم  هل  سیل  لحملا  یف  یـشلا ء  نوک  نأ  ضرغلا  یـشلا ء و  یف  هکرحلا  نوک  ریغ  هکرحلا  یف  یـشلا ء  نوک  اذک  و 
ناـک نإ  نفلا و  اذـه  نع  اـجراخ  نوکیل  ظـفللا  ینعم  وـه  اـمب  ظـفللا  ینعم  یف  رظنلا  ضرغلا  سیل  اـهیف و  لمعتـسی  یتـلا  عـضاوملل 

.قیرطلا میقتسملا  کلاسلا  هدصقی  ام  یلع  الضف  اضیأ  روکذملا 

جاتحی كرتشملا ال  ظفللا  ذإ  ایزارتحا  ادـیق  ایونعم و  الـصاف  نوکی  دویقلا ال  نم  هورکذ  ام  لکف  ایظفل  هکارتشا  لحملا  یف  ناک  اذإـف 
سیل ذإ  يونعم  زیمم  رمأ  یلإ 
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هلازإ قیرط  نإف  هیونعم  وأ  هیظفل  هجراخ  هنیرقب  اهنم  لـک  یلإ  فرـصنی  هددـعتم  یناـعم  لـب  ماـع  ضرع  وأ  یـسنج  دـحاو  ینعم  هیف 
هتاذ نم  یقبی ال  ام  یلع  لدی  یتح  كرتشملا  مسالا  تحت  هلخادـلا  یناعملا  یفنب  وأ  مسرلاب - وأ  دـحلاب  امإ  مسالا  كارتشاب  ههبـشلا 

ءزجک یـش ء ال  یف  یـشلا ء  دوجو  وه  و  لولحلا - فیرعت  یف  روکذملاف  کلذـک  لاحلا  ناک  اذإ  ادوصقم و  وه  سیل  ام  بلـسب  لب 
- لامعتـسالا عضاوم  یلإ  هبـسنلاب  عضوملا  اذـه  یف  هلمعتـسملا  یف  هظفلل  نئارقک  نوکی  هنع  هقرافملا  عانتما  عم  هیلکلاب  هیف  اعئاش  هنم 

ناک یفب  یـش ء  یلإ  بوسنملا  نأ  انهاه  ضرف  ول  هنأب  ام  هلهاسم  عم  هزیمملا  صاوخلا  هبترتملا و  دویقلا  یف  مسرلا  ماـقم  موقی  هنوکل 
نع لـحملا  وذ  وـه  ثیح  نم  لـحملا  يذـل  هزیمم  ادوـیق  فـیرعتلا  یف  روکذـملا  ناـک  هریغ - لـحملا و  يذ  نیب  كرتـشم  ینعم  هـل 

نامزلا و یف  یـشلا ء  نوک  ماعلا و  یف  صاخلا  نوک  نعف  هیلکلاب  هعماجملا  عویـشلاب و  امإ  زاـتمی  ناـکف  يونعم  رمأ  یف  تاـکراشملا 
.ناکملا

لولحلا يأ  انهاه  یـشلا ء  یف  ینعم  فرع  دق  هریغ و  بصخلا و  یف  اضیأ و  ناکملا  یف  نوکلا  نعف  لاقتنالا  هقرافملا و  عانتماب  امأ  و 
.للخلا داسفلا و  نع  ایلاخ  اهنم  یش ء  سیل  هریثک  تافیرعتب 

رخآلا اتعن و  امهدـحأ  نوکی  ثیحب  یـشب ء  یـش ء  صاصتخا  مهلوقک  تعانلا و  صاصتخالا  مهلوقک  امهیلک  وأ  اسکع  وأ  ادرط  اـمإ 
لب بکوکلا  ناکملاب و  هدرط  هاطاوملاب و  لـمحلا  تعنلاـب  دارملا  ناـک  نإ  اـمهریغ  ضاـیبلا و  داوسلاـب و  هسکع  ضقتناـف  هب  اـتوعنم 

.قاقتشالاب لمحلا  هب  دارملا  ناک  نإ  اقلطم  مسجلا 

هراشإلا نوکی  ثیحب  یش ء  یف  ایراس  یـشلا ء  نوک  لولحلا  نإ  مهلوقک  یلعجلا و  قاقتـشالا  ریغ  دارملا  نأب  مهـضعب  فلکت  امبر  و 
.رخآلا یلإ  هراشإ  امهدحأ  یلإ 

هطقنلاب و ضقنلا  یقبف  اریدـقت  وأ  اقیقحت  مهلوقب  هداـملا - نع  تادرجملا  لاوحأـب  هیف  ضقنلا  درو  اـم  نیح  هیلع  رخآ  ادـیق  اوداز  مث 
داریإلا اذهل  صاصتخا  نأل ال  اوهبتنی  مل  جراخلا و  نع  ءایشألا  هذه  دوجو  یفنب  اوئجتلاف  هیف - هیارس  امم ال  اهریغ  هوبألا و 
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.اهنم تایمهولا  تایلایخلاب و  دراو  ضقنلا  لب  هیجراخلا  دودحلا  فارطألاب و 

.لولحلل هروکذملا  فیراعتلا  یلع  هدراولا  ثاحبألا  ضوقنلا و  نم  ارطش  هیریثألا  هیادهلا  حرش  یف  انرکذ  دق  و 

هدوجو هسفن  یف  هدوجو  ثیحب  یـشلا ء  نوک  هانعم  لاقی - نأ  وه  لولحلا  فیرعت  یف  هملع  نئازخ  نم  یلاعت  هللا  انمهلأ  يذـلا  اـمأ  و 
- قیقحتلا وه  ام  بسح  هیلاعلا  يدابملا  یلاعت و  بجاولا  نع  هرداصلا  رهاوجلاب  ضقنلا  دری  نأل ال  فاـصتالا  هجو  یلع  رخآ  یـشل ء 

.هدجومل هدوجو  وه  هسفن  یف  لولعملا  دوجو  نأ  نم 

رئاـس نع  هبذـک  اـهلک و  هلاـحلا  روصلا  ضارعـألا و  یلع  هقدـصل  اـسکع  ادرط و  تاداریـإلا  ضوـقنلا و  نع  ملاـس  فـیرعتلا  اذـه  و 
یف ناـمزلا و  یف  یـشلا ء  نوک  یلکلا و  یف  یئزجلا  لـکلا و  یف  ءزجلا  نوکک  لولحلا - هجو  یلع  تسیل  یتـلا  هیبـسنلا  تـالوصحلا 

دوجولا لوـصح  اذـک  هل و  ـال  سنجلا  دوـجو  نیع  هدوـجو  نإـف  سنجلل  لـصفلا  لوـصحک  بصخلا و  یف  هحارلا و  یف  و  ناـکملا -
.لمأتلا شیتفتلاب و  رهظی  امک  فیرعتلا  اذه  یف  للخ  هلمجلاب ال  اقباس و  تملع  امک  اهل  یش ء  دوجو  اهدوجو ال  سفن  هنأل  هیهاملل 

هیعونلا هتیهام  ماوق  هیـصخشلا و  هتاذ  دوجو  یف  امإ  هلحم - یلإ  هلاـحم  ـال  رقتفم  لاـحلا  نأ  تملع  اذـکه  لولحلا  ینعم  تملع  اذإ  و 
ریغ نم  هتاذب  القتسم  دوجولا  نم  وحن  هتقیقحل  نوکی  نأ  نکمی  یتح  هیعونلا  هتقیقح  نود  هیصخشلا  هتاذ  دوجو  یف  وأ  اعیمج  اهتاذل 

.هروص نیئاشملا  نم  نیلصحملا  دنع  یمسی  یناثلا  لکلا و  دنع  اضرع  یمسی  لوألاف  لحم 

رادـل الإ  هروص و  وأ  اـضرع  ناـک  ءاوس  لاـحلل  یـصخشلا  دوجولا  یلإ  هدوجو  یف  راـقتفا  لـحملل  نوکی  نأ  زوجی  ـال  لوقن  ذـئنیحف 
.لیحتسم رود  وه  هدحاو و  ههجب  نیبناجلا  نم  راقتفالا 

یف ارقتفم  نوکی  وأ  لکلا  دـنع  عوضوملا  مساب  یمـسیف  ادوجو  هیهام و  اصخـشت  هقیقح و  لاحلا  نع  اینغتـسم  نوکی  نأ  امإ  لحملاف 
یماعلا قلطملا  دوجولا  یلإ  یصخشلا  هدوجو 
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اذـک لاحلا و  موهفم  وه  امهمعی و  رمأ  یف  ناکرتشی  هروصلا  ضرعلاف و  یلویهلاـب  ءـالؤه  دـنع  یمـسیف  نوکی  صخـشت  يأـب  لاـحلل 
وأ اضرع  وأ  هروص  یـشلا ء  کلذ  ناـک  ءاوس  یـشلا ء  لـحم  لـحملا و  موهفم  وه  اـمهمعی و  رمأ  یف  ناـکرتشی  یلویهلا  عوضوملا و 

لکف عیمجلل  اموقم  نوکیف  هل  لحم  لحم ال  یلإ  رمألا  رخآ  یهتنی  نأ  دـب و  کلذ ال  زاج  نإ  ضرع  یف  اـضرع  وأ  هروص  یف  اـضرع 
.ضرعلا نم  عبطلاب  مدقأ  رهوجلا  نأ  تبثف  سکعلا  نود  رهوجلا  یلإ  هدوجو  یف  رقتفم  ضرع 

هیلع مدـقتم  رهوجلل  موقم  مهدـنع  ضارعألا  ضعب  نکل  لاحب  رهوجلا  نم  یـش ء  ضرع و ال  لاح  لکف  نییقاورلا  عاـبتأ  دـنع  اـمأ  و 
اذـه قیقحت  یتأیـس  ضرعلا و  یلع  عبطلاب  امدـقتم  اقلطم  رهوجلا  سیلف  ضرع  لاح  رهوج و  لحم  نم  رهوجلا  بکرت  اوزوج  مهنـأل 

.هللا ءاش  نإ  لبق  يذ  نم  ماقملا 

ناک ءاوس  یعون  ینعم  لک  نأ  وه  یلویهلا و  عوضوملا و  نیب  اذـک  ایقیقح و  ایرابتعا ال  اـقرف  ضرعلا  هروصلا و  نیب  نوقرفی  مهنإ  مث 
لاحلا و  بشخلاک - هدام  یمسی  مهدنع  لحملا  نوکی  الثم  ریرسلاک  نیقلطم  لحم  لاح و  نم  ام  فلأت  هل  ناک  اذإ  ایعانـص  وأ  ایعیبط 

نأ مهدـنع  يروصلا  ءزجلا  طرـش  نم  سیل  و  اقلطم - یعون  دـحاو  رمأل  نیءزج  امهنوک  رابتعاب  هصوصخملا  هئیهلاـک  هروص  یمـسی 
ارقتفم نوکی  نأ  يداملا  ءزجلا  طرـش  نم  هنم و ال  هیرهوجلاب  یلوأ  رهوجلا  موقم  نوکل  ارهوج - نوکی  یتح  هلحمل  الـصحم  نوکی 

اذـک بکرملل و  أزج  هنوک  طارتـشا  عم  ضرعلا  سفن  هنیعب  وـه  مهدـنع  هروـص  یمـسملا  لـب  یعوـنلا  هدوـجو  وـحن  یف  لاـحلا  یلإ 
هصـصخملا و ضارعألا  عیمج  اذـه  یلعف  هلحی  ام  نم  هنم و  بکرملل  ءزج  هنوک  رابتعا  عم  عوضوملا - سفن  مهدـنع  هداـم  یمـسملا 

.اهتایلویه اهلاحم  اروص و  نوکی  نأ  مهدنع  حلصی  هفنصملا 

وأ ماعلا  عفر  نأ  نازیملا  طباوض  نم  فلـس  ام  عم  یماسألا - یناعملا و  هذـه  یف  نیحالطـصالا  فلاخت  نیبهذـملا و  ریاغت  ررقت  اذإـف 
.عوضوم یف  نوکی  ام ال  هل  يواسملا  همزال  وأ  رهوجلا  ینعم  نإ  انلق  يواسملا و  همزال  وأ  صاخلا  عفر  نم  صخأ  يواسملا  همزال 
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امهاضیقنف نیئاشملا  دـنع  لـحملا  نم  صخأ  عوضوملا  نأ  تفرع  اـمل  لـحملا  یف  نوکـاللا  نم  معأ  عوضوملا  یف  نوکـاللا  لوقنف 
یف دوجولا ال  ینعم  تحت  ناجردـنی  اـمهالک  ذإ  هیف  نوکی  ـال  اـمم  لـحم و  یف  نوکی  اـمم  معأ  رهاوجلا  نوکیف  سکعلاـب  ناـنوکی 

.عوضوم

امهنم لک  نم  معأ  نوکیف  ضرعلاب  ضرعلا  مایق  زوج  نم  دـنع  لـحملا  لاـحلا و  لمـشی  عوضوم  یف  نوکی  اـم  وه  ضرعلا و  اذـک  و 
.ریدقتلا اذه  یلع  اضرع  نوکی  دق  ارهوج و  نوکی  دق  لحملا  هروص و  نوکی  دق  اضرع و  نوکی  دق  لاحلا  نأل  هجوب 

هیف و نوکی  وأ ال  لحم  یف  نوکی  نأ  امإ  هنأل  هسمخ  موقلا  کئلوأ  بهذم  یلع  رهوجلل  هیلوألا  ماسقألا  نوکیف  هانرکذ  ام  تبث  اذإ  و 
و یلویهلا - وه  لوألا  نوکی و  وأ ال  هب  موقتی  یـشل ء  الحم  نوکی  نأ  اـمإ  هیف  نئاـکلا  ریغ  هیداـملا و  هروصلا  وه  لـحملا  یف  نئاـکلا 

هیلاعفنا هقالع  اذ  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ذئنیح ال  و  نوکی - وأ ال  مسجلا  وه  هروصلا و  یلویهلا و  نم  ابکرم  نوکی  نأ  امإ  ولخی  یناثلا ال 
.لقعلا وه  نوکی و  وأ ال  سفنلا  وه  هوجولا و  نم  هجوب  مسجلاب 

ناک ءاوس  لعفلاب  هب  وه  هنم  ءزج  ناک  نإف  الإ  مسجلا و  وهف  هثالثلا  داعبألل  الباق  ناک  نإ  رهوجلا  لاقی  نأ  میسقتلا  اذه  یف  دوجألا  و 
هیف افرـصتم  ناـک  نإـف  هنم  ءزج  نکی  مل  نإ  هداـمف و  هوقلاـب  هب  وـه  ءزج  وأ  هیعیبـط  وأ  هیدادـتما  اـمإ  هروـصف  هعوـن  یف  وأ  هسنج  یف 

هروصلل هدام  یناسنإلا  یناـسفنلا   (1) رهوجلا نوک  نم  هانققح  ام  فیعاضت  نم  رهظیـس  اـمل  کـلذ  لـقعف و  ـالإ  سفنف و  هرـشابملاب 
ریغ دوجولا  نم  رخآ  وحن  اهل  نوکی  یتلا  هلصحملا  عاونألا  نم  لعفلاب  ایلامک  رخآ  ارهوج  اهب  لصحتی  یتلا  هیکاردإلا 

هیداـم و ال هروص  هؤزج  سیل  امـسج و  سیل  هیکاردـإلا و  هروصلا  سفنلا و  یه  یتـلا  هداـملا  نم  اـبکرم  رهوجلا  کـلذ  نوـکیف  - 1
، لمأتف للخ  الف  لقع  هدـعب  سفن و  قلعتلا  ماد  ام  رهوجلا  اذـهف  یناثلا  میـسقتلا  یلع  امأ  لوألا و  میـسقتلا  یف  للخلا  رهظی  هبف  یلویه 

هر لیعامسإ 
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.هیعیبطلا هلصحملا  عاونألا  هذهل  يذلا  یعیبطلا  دوجولا 

هدوج انیلع و  هللا  لضف  نم  مارملا  کلذ  قیقحت  و 

ضرعلا فیرعت  یف  ( 2  ) لصف

هراشا

.نیمدقألاب ءادتقا  ضرعلا  فیرعت  یف  رکذ  ام  انهاه  درون  انأ  الإ  اقلطم  لحملا  يذل  عقو  يذلا  میسقتلا  نم  جرخ  نإ  دصقملا و  اذه 

هب موقتم  ریغ  یش ء  یف  دوجوملا  وه  ضرعلا  لوقنف 

داز ام  وأ  نیئیـش  یف  دحاو  ضرع  دوجو  هلاحتـسال  یـش ء  یف  انلوقف  هعبرأ  دویق  هذهف  هیف  وه  ام  نود  هماوق  حـصی  هنم و ال  ءزجک  ال 
.امهیلع

اهریغ هینبلا و  لکلا و  ینعم  ددعلا و  امأ 

ههج یفکی  لب  ایقیقح  ادـحاو  ضرعلل  لحملا  نوک  طارتشا  مدـعل  دـحاو  رمأ  هل  اعوضوم  هنوک  ثیح  نم  اـهنم  لـک  یف  عوضوملاـف 
تارشع و هرشعلا  تناکل  الإ  دحاو و  لک  اهیف ال  یتلا  تادحولا  عومجم  اهعوضوم  نإف  هیرشعلاک  ادحاو  عوضوملا  نوکی  اهب  هدحو 

.دحاو رمأ  تادحولا  عومجم 

.اهل هدحولا  کلت  ضورع  هیفیک  یف  مالکلا  لقنن  تلق  نإف 

هعم یه  تربتعا  ام  ماوقل  هموقم  نوکت  اـمبر  لـب  جراـخلا  ضرعلا  هبـسن  عوضوملا  یلإ  اهتبـسن  هدـحولا  ههج  نوکی  نأ  مزلی  ـال  اـنلق 
وحن اهنیعب  یه  هدـحو  یـش ء  لکل  نأ  نم  اقباس  هرکذ  رم  امک  هیلإ  اـنبهذ  اـم  یلع  اـصوصخ  هیهاـملا و  یلإ  هبـسنلاب  دوجولا  لاـحک 

یـش ء لکل  دوجولا  لب  هب  دوجوم  وه  امل  اضرع  سیل  دوجولا  نأ  اضیأ  قبـس  دـق  یـشلا ء و  کلذ  ققحتی  هب  يذـلا  صاـخلا  هدوجو 
امک اـهلح  نع  ءالـضفلا  ناـهذأ  تیعأ  یتـلا  ههبـشلا  نع  باوجلا  جرخی  ناـک  کلذـب  هدوجوملا و  هتقیقح  هب  هلـصحملا  هتاذ  هروص 

.تملع
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نیفرطلا ههباشتملا  اصوصخ  تافاضإلا و  امأ  و 

هیلبقلا و وأ  هیلولعملا  هیلعلاک و  نیفلاختم  اناک  ءاوس  نیفرطلا  نم  الک  نأ  یجیـسف ء  اهریغ  هوخألا و  هیعملا و  هبراقملا و  رواـجتلاک و 
.هبحاص یف  دجوی  رمأب ال  صتخم  سناجتلا  لثامتلاک و  نیلثامتم  وأ  هیدعبلا 

وه امنإ  يزاجم و  لوق  ءازجألا  یف  لکلا  دوجو  نأل  دساف - وه  ءازجألا و  یف  لکلا  دوجو  جارخإل  یـش ء  یف  انلوق  نأ  مهوتی  امبر  و 
ءزج ءزج  لـک  یف  هدوجو  نوکی  نأ  اـمإف  ءازجـألا  یلإ  هبـسن  هدوجول  تناـک  وـل  ذإ  ءازجـألا  یف  ـال  هسفن  یف  هسفن  بسحب  دوـجوم 

.لاحم اذه  هفالخ  ضورفملا  دحاو و  لک  تالک ال  ذئنیح  نوکیف  الک  امهنم  لک  نوکیف 

ادوجوم یـشلا ء  ناکل  الإ  عومجملا و  یف  دوجوم  هنأ  عومجملا ال  سفن  هنأل  لاحم  اضیأ  وه  ءازجـألا و  عومجم  یف  نوکی  نأ  اـمإ  و 
هنأ ال  اعیمج - هئازجأ  دوجو  سفن  یه  هئازجأ  یف  هیمامت  هروص  لک  لـکلف  هسفن  یـشلا ء و  نیب  هریاـغم  ـال  ذإ  لاـحم  وه  هسفن و  یف 

.مهوت امک  دحاو  دحاو  یف  دوجوم  هنأ  نظ و ال  امک  هئازجأ  یف  دوجوم  رخآ  یش ء 

يداحتا بیکرتلا  نأ  بکرملا و  کلذ  دوجو  نیع  یه  یجراـخلا  بکرملل  هیعونلا  هروصلا  نأ  نم  هاـنققح  اـم  فشکنی  اـنهاه  نم  و 
.اهتدام یه  یتلا  تادحولا  عیمج  نیع  اهتروص  الثم  هرشعلا  نأ  جراخلا و  یف  هروص  هدام و  هل  امیف 

اهموقت هداملا و  یف  لحی  ام  دوجو  نع  زارتحاـف  هب  موقتم  ریغ  اـنلوق  اـمأ  لزلزت و  مثعلت و  نود  نم  رومـألا  هذـه  یف  تبثتلاـب  کـیلعف 
.هیرهوج هروص  لب  اضرع  نوکی  مرج ال  الف  عاونألا - نم  اعون  لعفلاب  هدوجوم 

ماسقأ یلع  نوکی  رومألا  تافص  نأ  ملعا 

.نوکی مأ ال  لعفلاب  هررقتم  تاذ  هل  ترقتسا  دق  نوکی  نأ  امإ  فوصوملا  نأل 

نم ءزج  وه  لب  جراخ  نم  هقحلت  تسیل  وأ  قرافم  وأ  مزال  ضراع  قوحل  هنع  هجراخ  اهقحلت  یتلا  هفـصلا  نوکی  نأ  امإ  لوـألا  یلعف 
.هماوق
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نوکی وأ ال  هتاذ  ینعم  نم  أزج  تسیل  وأ  هتاذ  ینعم  نم  أزج  تناک  ءاوس  هتاذ  اـهب  ررقتیل  هقحلت  هفـصلا  نوکی  نأ  اـمإ  یناـثلا  یلع  و 
تاذـلاب هررقی  امل  هیعبتلا - بسحب  هدوجو  هریرقت و  مامت  دـعب  یـشلا ء  قحلی  رمأ  قوحل  نوکی  اهقوحل  لـب  هتاذ - ررقتی  اـمم  هفـصلا 

دوجو ثلاثلل  (1) و  ناویحلل سفنلا  دوجو  یناثلل  ناسنإلل و  کحضلا  وأ  مسجلل  ضایبلا  دوجو  لوألل  لاثملاف  اقرافم  وأ  امزال  اقوحل 
وأ ضایبلا  دوجو  سماخلل  یلویهلل و  هروصلا  دوجو  عبارلل  قـالطإلا و  یلع  هیدادـتما  هعیبط  وه  اـمب  قلطملا  مسجلل  هیعیبطلا  هروصلا 

.یلویهلل زیحتلا 

هذـه نأل  رم  امک  يزاجم  لوق  وهف  اـسنج  سنجلا  و  الـصف - اذوخأـم  لـصفلا  نوک  ثیح  نم  سنجلل  وأ  عونلل  لـصفلا  دوجو  اـمأ  و 
کلذف هیریغلا  وه  ماللا  وأ  یفب  تناک  ءاوس  هبـسنلا  یـضتقم  ادحاو و  عیمجلا  دوجو  نوکی  روکذملا - هجولا  یلع  تذخأ  اذإ  رومألا 

دح یلإ  لصفلا  هبسن  نوکیف  ینعملا  موهفملا و  بسحب  الصحم  ارمأ  لصفلا  سنجلا و  نم  لک  ذخأ  امأ  لوألا و  دیقلاب  جرخ  دق  امم 
هیهاملا ثحبم  یف  رم  امک  هتاذ  هیلعف  هدوجو و  موقت  یف  لوخدلاب  سنجلا  یلإ  و  هانعم - لیـصحت  هتیهام و  ریرقت  یف  لوخدـلاب  عونلا 

.یناثلا دیقلاب  ضرعلا  موهفم  نع  اجراخ  نوکیف 

هسفنب موقتم  یشب ء  موقتی  امب  ضرعلا  رسف  نم  مهنم  و 

.اندنع تبثی  مل  کلذ  نکل  ارهوج و  لحملا  وه  يذلا  ضرعلا  نوک  مزل  الإ  ضرعب و  ضرعلا  مایق  زوج  نم  دنع  دساف  هرهاظب  وه  و 

یناثلا و نیب  قرف  الف  هقطانلا  سفنلا  اهنم  دارملا  ناـک  نإ  ثلاـثلا و  یناـثلا و  نیب  قرف  ـالف  هیناویحلا  سفنلا  اـهنم  دارملا  ناـک  نإ  - 1
ناویحلا دوجو  یناثلا  یف  ربتعا  هنأ  وه  ثلاثلا  یناثلا و  نیب  قرفلا  هیناویحلا و  سفنلا  وه  دارملا  نإ  لاـقی  فلکتی و  نأ  نکمی  عبارلا و 

یلإ هراشإلل  هلعل  هاـنعم و  نم  أزج  هروصلا  نوک  هموهفم و  مسجلا و  ینعم  ربتعا  ثلاـثلا  یف  هدوجو و  نم  أزج  سفنلا  دوجو  نوک  و 
هر لیعامسإ  مهفاف ، هتاذ  ینعم  نم  ءزج  ثلاثلا  یف  و  هماوق - نم  ءزج  وه  لب  یناثلا  یف  لاق  روکذملا  قرفلا 
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طخلل هطقنلا  حطسلل و  لکشلا  طخلل و  هماقتـسالا  هکرحلل و  هعرـسلاک  رخآ  ضرعب  ضرع  مایق  تابثإ  یف  اهورکذ  یتلا  هلثمألا  امأ  و 
سانجألا یلإ  لوصفلا  هبسنب  هبشأ  ضارعألا  نم  اهب  تافوصوملا  یلإ  اهتبسن  فاصوألا  هذه  عیمج  نأل  لمأت  لحمف  حطـسلل  طخلا  و 

.تاعوضوملا یلإ  ضارعألا  هبسن  نم  هطیسبلا  تایهاملا  یف  سانجألا  یلإ 

.رکنتسمب سیل  لاق  رخآ و  ضرعب  ضرعلا  مایق  زوج  نمم  سیئرلا  خیشلا  نأ  بجعلا  و 

طانم نأ  ررق  دق  اضیأ  وه  حطسلا و  طخلا و  لوصف  نم  هرادتسالا  هماقتـسالا و  نأب  حرـص  دق  هنأ  عم  هروکذملا  هلثمألاب  هیلع  جتحا  و 
مدـع هلباقم  لاحلا و  رمألا  کلذ  نودـب  هتیعون  بسحب  لحملا  کلذ  لصحت  زاوج  وه  اموقم  وأ  یـش ء  یف  اضرع  لاـحلا  نیب  قرفلا 

لصف و وأ  هدام  هروص و  امهف  یناثلا  ناک  نإ  و  ضرع - عوضوم و  لحملا  ضرع و  لاحلاف  لوألا  ناـک  نإـف  کلذـک  هلـصحت  زاوج 
.سنج

نم اهل  سیل  الثم  هعیرـسلا  هکرحلا  نأ  کش  و ال  ءطبلا - هعرـسلا و  نم  دح  عم  الإ  اهدوجو  نکمی  هکرحلا ال  نأ  کش  اذه ال  یلعف 
تمت دـق  نوکی  ءطبلا - هعرـسلا و  بتارم  نع  هارعم  تظحول  اذإ  ثیحب  اهتیعون  اـهتقیقح و  دـح  یف  ماـت  دوجو  هکرح  اـهنوک  ثیح 

لوصفلا نم  یه  نوکیف  ءطبلا  هعرسلا و  دودح  نم  یشب ء  متی  امنإ  لب  اهتقیقح  مامت  دعب  هعرـسلا  نم  اهتبترم  اهتقحل  دق  مث  اهتقیقح 
.هب هموقتملا  ضارعألا  نم  فوصوملل ال  هموقملا 

.ضارعأ اهلک  کل  نیبنس  امک  هذه  هرثکلا و  هدحولا و  یلإ  بسنت  ضارعألا  هذه  هلوقب  اضیأ  خیشلا  جتحا  و 

یش ء لک  دوجو  نأ  تیرد  هدحولا و  هیـضرع  یف  هریغ  وه و  هرکذ  ام  فعـض  هرثکلا  هدحولا و  ثحابم  یف  تملع  دق  کنإ  لوقأ  و 
کلذ هیضرع  نیعب  ضرع  هدوجوک  ضرعلا  هدحو  لب  دوجولاب  هموقتل  هیف  اضرع  سیل  دوجوملا  یف  دوجولا  هصخشت و  هتدحو و  وه 

تادحولا الإ  هرثکلا  تسیل  هدوجوک و  رهوج  رهوجلا  هدحو  اذک  ضرعلا و 
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.تادحولا مکح  هیضرعلا  هیرهوجلا و  یف  اهمکح  و 

.هیف لحی  امب  موقتملا ال  هانعم  نأب  هسفنب  موقتملا  مهضعب  رسف  امبر  و 

.هیقیقحلا تافیرعتلا  یف  روجهم  ظافلألل  يزاجملا  ینعملا  نأ  لهذ  دق  و 

نم ناتعیبط و  امه  ثیح  نم  دـحاولا  عونلا  هعیبط  یف  سنجلا  هعیبط  دوجو  لکلا و  یف  ءزجلا  دوجو  نع  زارتحاف  ءزجک  انلوق ال  امأ  و 
دحاو لک  نإف  بکرملا - یف  هروصلا  هداملا و  نم  لـک  دوجو  نم  ناـماع و  اـمه  ثیح  نم  سنجلا  هیمومع  یف  عونلا  هیمومع  دوجو 

.کلذک سیل  عوضوملا  یف  ضرعلا  دوجو  هنم و  ءزج  وه  یش ء  یف  دوجوم  رومألا  هذه  نم 

ثیح نم  لـحم و  یف  ـالإ  هتعیبـط  ثیح  نم  یـشلا ء  کـلذ  دوجو  هلاحتـسا  هب  دارملاـف  هیف  وه  اـم  نود  هماوق  نکمی  ـال  اـنلوق  اـمأ  و 
هدوجو نامزلا و  یف  مسجلا  دوجو  نیب  هعوضوم و  یف  ضرعلا  دوجو  نیب  زایتمالا  عقی  اذهب  نیعملا و  لحملا  کلذ  یف  الإ  هتیـصخش 

هذـه هقرافم  زاوجل  کلذ  هروصلا و  یف  هداملا  نوک  هداعـسلا و  یف  سفنلا  نوکک  ضرغلا  هیاغلا و  یف  یـشلا ء  دوجو  ناکملا و  یف 
هدوجو وحن  نع  هتاذ و  نع  جراخ  رمأل  وهف  هقرافم  عانتما  اهنم  یـش ء  یف  ناـک  ولف  هعیبطلا  بسحب  یفب  اـهیلإ  بسنی  اـم  نع  ءایـشألا 

.هیضرعلا یضتقی  وهف ال  هیواح  یف  کلفلا  نم  يوحملا  موزل  هکلف و  یف  بکاوکلا  موزلک  صاخلا 

نوک بجوی  قلطم ال  ضرع  هقلطم و  هیاـغ  نع  ـال  ناـسنإلا - هقراـفم  مدـع  قلطم و  ناـمز  قلطم و  زیح  نع  مسجلا  هقراـفم  مدـع  مث 
هتیـصخشب الحم و  یـضتقی  هتعیبطب  یـشلا ء  نأ  وه  رم  امک  هیف  وه  ام  نود  ماوقلا  مدـع  ینعم  نـأل  کـلذ  اـعوضوم و  هیلإ  بوسنملا 

یـش ء هیف  دـجوی  نأ  لیحتـسی  هل  دوجو  ام ال  جراخلا و  یف  اهتیلک  ثیح  نم  اهل  دوجو  ـال  هیلکلا  رومـألا  ایـصخش و  ـالحم  یـضتقی 
عوضوملا یف  ضرعلا  نأ  یف  انمالک  جراخلا و  یف   (1) رخآ

نوک یلع  ضرعلا  فیرعت  قدـصی  ـالف  جراـخلا - یف  دوجوملا  یـشلا ء  وه  یـش ء  یف  دوجوملا  وه  اـنلوق  یف  یـشلاب ء  دارملاـف  - 1
فیرعتلا نع  اجرخ  دـق  نانوکلا  کناذـف  قلطم  ضرغ  هقلطم و  هیاـغ  یف  ناـسنإلا  نوک  یلع  قلطم و  ناـمز  قلطم و  زیح  یف  مسجلا 

هر لیعامسإ  ربدتف ، یش ء  یف  انلوقب 
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هـشقانم اـصاخ  وأ  اـماع  اـناکم  یعدتـسی  مسج  لـک  نأـب  مکحلا  یف  نأ  یلع  ینهذـلا  دوجولا  بسحب  ـال  یجراـخلا  دوجولا  بسحب 
- زیحلا یف  دوجوملا  یلع  عوضوم  یف  دوجوملا  قدص  مدعل  دیفی  زیحلاب ال  ناکملا  ظفل  لیدـبت  ناکم و  اذ  ددـحملا  نوک  هلاحتـسال 

تانآلا هنمزألل و  بعوتـسملا  موزللا  قیرط  یلع  نامز - یف  مسج  لک  نوک  یف  اذک  هاذاحملا و  عضولاک و  ناکملا  ریغ  هنم  دیرأ  اذإ 
.نامز یف  نوکی  نآلا ال  یف  هلوصح  دنع  مسجلا  نأل  کلذ  (1) و  رظن لحم  عوضوملا  یلإ  سایقلاب  ضرعلا  نأش  وه  امک  اعیمج 

اـعیمج و اـمهنع  هولخ  نکمی  ـال  ذإ  نوکـسلاب  وأ  هکرحلاـب  فصتم  اـمإ  هیف  هنوک  دـنع  وهف  نآ  یف  مسجلا  دوجو  حـص  ول  تلق  نإـف 
وه هنع و  اقرافم  هنوک  دـنع  نامزلل  انراقم  مسجلا  نوک  مزلیف  ینامز  امهنم  الک  نـأل  ناـمزلا  هنراـقم  یـضتقی  اـمهنم  لـکب  فاـصتالا 

.لاحم

نم نآ  لک  یف  فصتی  الثم  کلفلاک  كرحتملا  مسجلا  نإ  لوقن  لوألا و  قشلا  راتخن  نأ  لوـألا  نیهجوب - هنع  باوجلا  نکمی  تلق 
یف هعقاو  هتکرح  نوکی  نأ  نم  معأ  موهفملا  بسحب  اذـه  هکرحلاب و  فصتم  يأ  كرحتم  هنأب  هتکرح  ناـمز  یف  هضورفملا  تاـنآلا 
نآلا یف  هکرحلاب  فصتم  وأ  نآلا  یف  كرحتم  مسجلا  اذـه  اـنلوق  نإـف  هدودـح  نم  دـح  وه  يذـلا  ناـمزلا  یف  وأ  نـآلا  کـلذ  سفن 

.هکرحلاب فاصتالل  افرظ  ادیق و  نوکی  نآلا  یف  انلوق  نأ  امهدحأ  نیهجو - لمتحی 

نأ فشکنا  نیبت و  اذإف  ناهرب  دـیهمت  دـعب  ملاعلا  ثودـح  نایب  یف  تایهلإلا  رخآ  یف  هرـس  سدـق  فنـصملا  هلاق  امل  رظن  لـحم  - 1
وأ اهتیـصخش  اهدوجو و  مزلی  امل  موقم  وأ  اهل  موقم  يرهوج  يروص  رمأ  یتم  هلوقم  یف  اـهعوقو  ماـسجألل و  ددـجتلا  ریغتلا و  ینعم 

نوکی یهتنا و  اهضورع  نع  عقاولا  یف  هولخ  اهنم و  مسجلا  درجت  نکمی  یتلا  ضراوعلا  نم  سیل  و  اهتیـصخش - اهدوجو و  هبترم  یف 
هر لیعامسإ  لفغت ، الف  هروصلا  یلإ  هداملا  هبسن  نامزلا  یف  نوکلا  یلإ  مسجلا  هبسن 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 263 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j4/AKS BARNAMEH/#content_note_240_1
http://www.ghaemiyeh.com


241 ص :

.اهب فاصتالل  هکرحلا ال  سفنل  افرظ  ادیق و  نوکی  نأ  امهیناث  و 

اکرحتم و نوکی  نأ  هنأش  نم  امع  هکرحلا  بلس  هانعم  ناک  نإ  نوکسلا و  نآلا و ال  یف  هکرحلا  دوجو  نوکی  نأ  یعدتـسی  لوألاف ال 
نوکسلا نوک  هنم  مزلی  یتح  هیف  عفرلا  یفنلا و  نوکی  نأ  مزلتسی  هکرحلا ال  يأ  یفنملل  ادیق  ناک  اذإ  نآلا  یف  هکرحلا  یفن  نأل  کلذ 

زوجیف صاخلا  بجوی  ماعلا ال  امهنم و  لک  عفر  نم  معأ  هعفر  نوکیف  هدـیق  عفرب  وأ  هدـیقملا  هتاذ  عفرب  امإ  دـیقملا  عفر  نأل  نـآلا  یف 
.هیلع نآلا  یف   (1) هکرحلا عفر  قدصل  هفرط  وه  يذلا  نامزلا  یف  لب  نآلا  یف  هکرحلا ال  دوجوب  نآلا  یف  هکرحلا  عفر  لصحتی  نأ 

امهقواسی ام  وأ  نیضیقنلا  عافترا  نأل  نآلا  یف  انکاس  نآلا و ال  یف  اکرحتم  مسجلا  نوکی  نأ ال  زاوجل  رصاح  ریغ  دیدرتلا  نأ  یناثلا  و 
نم دح  عقاولا و  تایثیح  نم  هیثیح  رمألا و  سفن  بتارم  نم  هبترم  نع  امهعافترا  یف  هلاحتـسا  نکل ال  رمألا  سفن  نع  لاحتـسا  نإ  و 

كرحتم امإ  وهف  کلذ  عم  انکاس و  اکرحتم و ال  ءامـسلا  یف  نوکی  ضرألا ال  یف  الثم  دوجوملا  ادیز  نأ  امکف  یعقاولا  رمألا  دودـح 
.رکذ امم  لمشأ  عسوأ و  عقاولا  ذإ  عقاولا  یف  نکاس  وأ 

انلوق قدـصل  اضارعأ  نوکیف  هصاخلا  اهتنکمأ  نع  هقرافملا  اهیلع  عنتمیف  موقلا  دـنع  دوجولا  هیعادـبإ  هیبکوکلا  مارجألا  نإ  تلق  نإـف 
.هنع هتقرافم  نکمی  عوضوم ال  یف  دوجوملا 

نإف مارجألا  کلت  فالخب  عوضوملا  سفنب  هصخـشت  نأ  لـجأل  ضرعلا  یف  عوضوملا  نع   (2) هقرافملا هلاحتـسا  نأ  تملع  دق  تلق 
رومأب هتاذب و  اهنم  لک  صخشت 

لیعامسإ ربدتف ، رخآلا  یلع  نیلباقتملا  دحأ  قدص  عانتمال  هکرحلا  یلع  قدصی  نوکسلا ال  نأل  انوکس  روکذملا  عفرلا  نوکی  الف  - 1
هر

، هرقم یف  ررقت  امک  هیکلفلا  عئابطلا  یلع  هعنتمم  یه  همیقتسملا و  هکرحلا  مزلتسی  ناکمإلا  نع  هقرافملا  نأ  لجأل  هقرافملا  عانتما  - 2
هر لیعامسإ 
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اهعون هعیبط  نم  اهل  صخشملاف  یعیبطلا  دوجولا  یف  اهـصخش  یلع  روصقم  اهعون  نأل  کلذ  هناکم و  یف  هلوصحب  هتاذ ال  یف  ررقتم 
.اهدوجو وحن  اهصخشتل و  عبات  زایحألا  کلتل  اهلوصح  و 

اهنم أزج  داوملا  تسیل  ماوقلا و  هلـصحتم  اهروص  اهروص و  یف  هدوجوم  اهنإف  هیکلفلا  مارجألا  داوم  یف  راج  ریغ  مترکذ  ام  تلق  نإف 
.روصلا ینعأ  هیف  یه  ام  نود  اهماوق  حصی  و ال 

وه یف  ینعم  نأ  انرکذ  انأل  روصلا  یف  اهنإ  لاقی  نأ  حصی  هداملا  نأ  ملسن  هلوقب ال  لاکشإلا  اذه  نع  ءالضفلا  ضعب  یـصفت  دق  تلق 
.هلوق یهتنا  سکعلاب  رمألا  لب  هروصلا  تعنت  هداملا ال  لحملل و  اتعان  نوکی  نأ 

اعنام ناک  نإ  قئاقحلا و  قیقحت  یف  دـجم  ریغ  وهف  ایظفل  اعنام  ناک  نإ  لاقی  نأ  حـصی  هلوق ال  نم  دارملا  نإف  طوقـسلا  هیاغ  یف  وه  و 
لمحی ام   (1) تعنلاب دارملا  ناک  ءاوس  هیلاحلل  امـسر  نوکی  نأ  حلـصی  هیتعانلا ال  درجم  نأ  قبـس  امل  هرکذ  امم  تباث  ریغ  وهف  ایونعم 

.یف دوجو  هل  لاقی  اقاقتشا و  وأ  یلع  لمح  هل  لاقی  هاطاوم و  یشلا ء  یلع 

الف یجیـس ء  امک  هروصلل  هعبات  دوجولا  یف  اهنأل  ینعملا  اذهب  ایرح  یلویهلا  نوکیف  دوجولا  یف  یـشلل ء  عباتلا  تعانلاب  دـیرأ  نإ  مث 
لعفلاب اـهدوجو  لـصحتی  اـمنإ  هوقلاـب  دوجولا  مهبم  رمأ  یلویهلا  نإ  لاـقی  نأ  باوجلا  یف  قحلا  لـب  سیکعتلا - نم  هرکذ  اـمل  هجو 
سفنب اهدوجو  نأ  هعوضوم ال  دوجول  اعبات  ادوجو  هل  نأل  ضرعلا  فـالخب  یلویهلا  دوجو  وحن  اهـسفنب  هروصلا  نأ  ینعمب  هروصلاـب 

.عوضوملا

.هسفنب موقتم  یشب ء  دوجوملا  وه  یلویهلا  ینعم  هسفنب و  موقتم  یش ء  یف  دوجوملا  وه  ضرعلا  ینعم  هلمجلاب  و 

یلإ هبـسنلاب  هروصلا  قح  یف  حـصی  امنإ  اذـه  هنع و  هلاعفنا  هب و  هفاصتا  هجو  یلع  یـشلل ء  عباـتلا  تعاـنلاب  دارملا  نأ  تملع  دـق  - 1
هر لیعامسإ  هروصلا ، یلإ  هبسنلاب  یلویهلا  یلویهلا ال 
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نیب هعوضوملا و  اهتروص  دوجو  وه  اهـسفن  یف   (1) یلویهلا دوجو  عوضوملل و  هدوجو  وه  هسفن  یف  ضرعلا  دوـجو  يرخأ  هراـبعب  و 
.حضاو ناقرف  نیینعملا 

هقیقحلا فعض  دوجولا و  هسخ  یف  هکراشم  یلویهلا  ضرعلا و  نیب  نأ  ملعا  و 

هتءاـند اـمأ  عوضوملا و  دوجو  نع  دوجولا  زیمتم  هنوکلف  ضرعلا  هلیـضف  اـمأ  رخآ  هجوب  هءاـند  رخـآلا و  یلع  هلیـضف  اـمهنم  لـکل  و 
.هبترملا کلت  یف  لوصحلا  نع  اطقاس  عوضوملا - تاذ  ماوق  نع  اجراخ  هنوکلف 

دوجولا هزیمتم  ریغ  تاذلا  همهبم  اهنوکلف  اهتءاند  امأ  عوضوملا و  ماوق  یف  هلخاد  اهنوکلف  یلویهلا  هلیضف  امأ  و 

عوضوم یف  دوجوملا ال  وه  رهوجلا و  مسر  یف  ( 3  ) لصف

بهذ نم  دنع  نهذلل  هلوقعملا  روصلاب  هسکعل  و ال  یلاعت - بجاولاب  هدرطل  ضافتنا  هجوب ال  دوجولا  ثحابم  یف  هانعم  قیقحت  رم  دق 
.لولحلا هجو  یلع  نهذلاب  همئاق  اهنأ  یلإ 

دحتی لقاعلا  لب  لقعلا  یف  همـسترم  هیلقعلا  لاـیخلا و ال  یف  همـسترم  ریغ  هیلاـیخلا  هیرهوجلا  روصلا  نأ  نم  هیلإ  اـنبهذ  اـم  یلع  اـمأ  و 
.لاکشإ الف  هیسحلا  هیلایخلا و  اهروصب  دحتی  هیسحلا  هیلایخلا و  سفنلا  لوقعملاب و 

یف اهـسفنأب  لصحت  یتلا  ءایـشألا  تاناونع  نأ  وه  نهذـلا و  یف  هتباثلا  هیرهوجلا  روصلاب  لاکـشإلا  عفد  یف  رخآ  اجهنم  انل  نأ  ملعا  و 
اذـک عوضوملا و  یف  ـال  دوجوملا  اـنلوق  موهفم  وه  رهوجلا  نم  نهذـلا  یف  يذـلاف  هسفنل  ادرف  اـهنم  لـک  نوـکی  نأ  مزلی  ـال  نهذـلا 

اـضیأ هسفنل و ال  ادرف  رهوجلا  موهفم  نوکی  نأ  مزلی  ساسح و ال  مان  داعبألل  لـباق  رهوج  اـنلوق  موهفم  وه  ناویحلا  نم  هیف  لـصاحلا 
ادرف ناویحلا  ینعم 

، لمأتف لحملا  دوجو  نیع  لحملل ال  هدوجو  نیع  هسفن  یف  لاحلا  دوجو  نإف  یلویهلا  یف  هلاح  هروصلا  نوک  لکـشی  اذـه  یلع  و  - 1
هر لیعامسإ 
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نهذلا یف  ءایـشألا  یناعم  دوجو  نم  مزلی  يذلا  لب  كرحتی  سحی و  ومنی و  مسج  هیلع  قدصی  امم  ینعملا  کلذ  نوکی  یتح  هسفنل 
هقداص یه  نوکی  نأ  مزلی  ایلوأ و ال  ایتاذ  المح  هیلع  یه  لمحی  هانعم و  یف  لخدـی  اـمل  انمـضتم  یناـعملا  کـلت  نم  لـک  نوکی  نأ 

.افراعتم ایضرع  المح  هل  هلومحم  هیلع 

یئزجلل اموهفم  ینهذ  ینعم  نوک  نیب  هافانم  امک ال  ضرعلل - ادرف  رهوجلا و  موهفم  یـشلا ء  نوک  نیب  هافانم  لوقنف ال  اذه  ررقت  اذإف 
.یلکلل ادرف  و 

الـصأ یـشب ء  دییقت  ریغ  نم  الثم  بتاکلا  دـحاولا و  دوجوملاک و  قتـشم  ظفل  قلطأ  اذإ  هنأ  یلإ  هراشإلا  تقبـس  دـق  هنأ  اضیأ  ملعا  و 
لحنی یتح  امهریغ - وأ  ادحاو  وأ  ادوجوم  نوکی  یشلا ء  کلذ  یش ء  كانه  نوکی  نأ  امهدحأ  نیهجو - یلع  هانعم  روصتی  ذئنیحف 

رخآ ینعم  هیناسنإلا و  ینعم  هیفف  دحاو  هنأب  فوصوم  ناسنإ  الثم  دحاولاب  دیرأف  امهنیب  هبسن  ضراع و  ضورعم و  یلإ  قتـشملا  ینعم 
.رخآلل هیضراعلا  امهدحأل و  هیضورعملاب  امهنیب  هبسن  و  دحاولا - ینعم  وه  هریاغی 

یـضتقی ببـس  ریغ  نم  ضرفلا  رابتعالا و  درجمب  الإ  هبـسن  ضورعم و ال  ضراعب و ال  لیلحتلا  لبقی  يذـلا ال  طیـسبلا  رمألا  امهیناث  و 
الک جراخلا  یف  نیینعملا  نیذه  نم  لک  دوجوب  مکحی  لقعلا  ههادب  نأ  لوقأ  تسل  دحاو  وه  ثیح  نم  دحاولا  موهفم  سفنک  کلذ 
نم یـش ء  هدارإ  نع  یبأی  قالطإلا ال  دـنع  ظفللا  موهفم  نأ  ضرغلا  لب  ناهرب  هجحب و  الإ  یتأتی  اـمهنم ال  لـک  دوجوب  مکحلا  نإـف 

دارملا نکل  بکرملا  طیسبلا و  ینعأ  امهیلإ  انرشأ  نیذللا  نیینعملا  لمتحی  هنإف  دوجوملا  ظفل  یف  لاحلا  اذکه  هنع و  نیینعملا  نیذه 
طیـسبلا ینعملاب  دوجولا  تاموهفملا و  هیلاعلا و  سانجألا  نم  يذـلا  رمـألا  فیرعت  یف  مـالکلا  نأ  هنیرقب  بکرملا  ینعملا  وه  اـنهاه 

.کلذک سیل 

عم اـمهنإف  هیئیـشلا  دوجولا و  موـهفم  یتـح  تحبلا  دوـجولا  هقیقح  ریغ  وـهف  موـمعلا  هیلکلا و  هضرعی  اـم  نأ  قبـس  اـمیف  تملع  دـق  و 
.اههنکل هقباطم  هینهذ  هروص  اهل  نوکی  نأ  نع  اهیلاعتل  دوجولا  هقیقح  نع  جرخی  امم  امهتطاسب 
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هـضرعی دوجوملا  وأ  دوجولا  موهفم  نوکیف  هنیع  دوجولا ال  هیاکح  وه  اهل و  اهنک  ـال  اـههوجو  نم  اـهجو  نوکی  نهذـلا  یف  يذـلا  و 
.هینهذلا رومألا  رئاسک  هیلکلا  مومعلا و 

ام وه  هب  صاخلا  یـش ء  لک  دوجو  نإف  عوضوم  یف  نوکی  نأ ال  اهدوجو  قح  هیلک  هیهام  هنأ  عوضوم  یف  دوجوم ال  رهوجلا  اـنلوقف 
عوضوم یف  نوکی  ام ال  وه  هیلإ  بسن  يذلا  دوجولاف  هریغ  نع  اهب  هزیمتملا  هنیعملا  هماکحأل  أشنم  هصوصخملا و  هراثآل  أدـبم  نوکی 
اهتیرهوج لاح  اهتیهام و  هب  لدـبتی  امم  اذـه  نکی  ملف  دوجولا  نم  رخآ  وحنب  اهیف  تدـجو  هینهذـلا  هأشنلا  یف  هتیهاـم  ترـضح  اذإـف 

.هفلتخم تائشن  هددعتم و  ملاوع  بسحب  دوجولا  نم  هددعتم  ءاحنأ  هدحاو  هیهامل  نوکی  نأ  زاوجل 

ملعلاـک و يداـم  دوجوب  ادوجوم  يرخأ  و  يدرجت - یلالقتـسا  دوجوب  ادوجوم  هراـت  ملاـعلا  اذـه  یف  ادـحاو  ینعم  يرت  دـق  فیک و 
نئاک دوجوب  يرخأ  للخلا و  نع  ظوفحم  یعادبإ  دوجوب  هرات  دحاو  ینعم  دجوی  اذک  و  ناویحلا - کلملا و  نیب  نیکرتشملا  هردقلا 
ًافْقَس َءامَّسلا  اَْنلَعَج  َو  یلاعت - لاق  امک  هدشلا  هوقلا و  یف  کلفلا  هیمـسج  تایرـصنعلا و  تایکلفلا و  نیب  هکرتشملا  هیمـسجلاک  دساف 

.َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ  ٍناف  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  اهنم  بکرتی  ام  ضرألا و  قح  یف  لاق  ًادادِش و  ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  لاق َو  ًاظوُفْحَم و 

َقِعَـصَف ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  یلاعت َو  هلوق  یف  هیلإ  راشملا  وه  داسفلا و  ریغ  مدعلا  نم  رخآ  برـض  وهف  عیمجلل  ماعلا  توملا  ءانفلا و  امأ  و 
.ِضْرَْألا ِیف  ْنَم  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم 

عوضوملا نع  یجراخلا  دوجولا  هینغتـسم  اهنأ  اهیلع  قدصی  نکل  موقلا  هاری  امک  نهذلا  عوضوم  یف  تناک  نإ  هیرهوجلا و  یناعملاف 
.ینعملا اذهب  ارهوج  نوکیف 

هنوکل هقح  یف  ینعملا  اذه  قدص  نع  سدقم  وهف  هرکذ  لج  يرابلا  امأ  و 
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.دوجولا نم  صاخ  وحنب  هتاذب ال  امویق 

.هیهاملا لاح  هیرهوجلا  تناک  اذإ  اذه 

دوجو هنأ  صقنلاب  دارملا  لامکلا و  صقنلا و  بوجولا و  ناکمإلاب و  بجاولا  نع  هزایتماف  يرهوجلا  دوجولا  هب  دارملا  ناک  اذإ  امأ  و 
دحب و ال دحی  هرکذ ال  لج  بجاولا  يرخأ و  ءایـشأ  تالوقملا و  نم  امهریغ  فیکلا و  مکلا و  ریاغی  هب  هزواجتی و  دـحب ال  دودـحم 

.لکلاب طیحم  ءایشألا  هیاغ  لب  هیاغ  یلإ  یهتنی 

.ٌطیُِحم ْیَش ٍء  ِّلُِکب  وه  ُنِطاْبلا و  ُرِهاَّظلا َو  ُرِخْآلا َو  ُلَّوَْألا َو  َوُه  و 

لولحلا وحنب  اهتاصخـشت  نأ  نم  مهیأر  وه  امک  نهذـلا  یف  هیرهوجلا  یناعملا  دوجو  نع  یتح  ضارعألا  تادوجو  نع  هزایتما  امأ  و 
حوضولا و اذه  یلع  هلوادـتملا  بتکلا  یف  دـجت  مل  کنإف  هکانملع  ام  نقتأف  اهل  ءانغتـسالا  مدـع  هل و  عوضوملا  نع  ءانغتـسالابف  هیف 

هرانإلا

مأ ال سنجلا  لمح  هتحت  ام  یلع  رهوجلا  ینعم  لمح  نأ  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

نولقألا هکرـشلا و  بسحب  وه  ام  باوج  یف  لوقملا  موقملا  لمح  هتحت  ام  یلع  رهوجلا  ینعم  لمح  نأ  یلع  ءاـمکحلا  رثکأ  نأ  ملعا 
نع جراخ  وه  هانعم و  یف  لخاد  دوجولا  نأ  اهلوأ  هفیعض - ججحب  اذه  یلع  اوکـسمت  امبر  هجراخلا و  مزاوللا  لمحک  هلمح  نأ  یلع 

جراخلا نم  بکرملا  بولـسلا و  مادـعألا و  نم  قئاقحلا  نم  هقیقح  موقت  هلاحتـسال  اهنع  جراـخ  اـضیأ  عوضوملا  بلـس  تاـیهاملا و 
.هیقیقح هیهام  لک  نع  جراخ  هموهفم  رهوجلاف  جراخ 

.لصف سنج و  نم  ابکرم  هریغ  نیب  هنیب و  هیرهوجلا  كارتشال  بجاولا  ناکل  اسنج  ناک  ول  هنأ  اهیناث  و 

یف ماسجألا  عم  اهکارتشال  سوفنلا  لوقعلا و  ناکل  اسنج  ناک  ول  هنأ  اهثلاث  و 
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نع هرثکلا  رودـص  عانتما  یف  مهتدـعاق  مدـهنی  هب  اریثک و  یقیقحلا  دـحاولا  نع  لوألا  رداـصلا  نوکیف  هقیقحلا  طیـسب  ریغ  هیرهوجلا 
.هیدحألا تاذلا 

هیولوألاب و اذـک  رخأتلا و  مدـقتلاب و  بکرملا  طیـسبلا و  يداملا و  درجملا و  نئاکلا و  عدـبملا و  یلع  هقدـص  تواـفتی  هنأ  اـهعبار  و 
.یلویهلا رهوجلا  نم  هیرهوجلاب  یلوأ  يروصلا  رهوجلا  تایلفسلا و  نم  هیرهوجلاب  یلوأ  یلعألا  ملاعلا  رهوج  نإف  اهمدع 

وه اهیف و  اهل  هیواسم  تناکل  اهل  اموقم  هیرهوجلا  تناک  ولف  هیهاملا  ینعملا و  یف  اهتایئزجل  هیواسم  ماـسجألا  تاـیلک  نأ  اهـسماخ  و 
.نالطبلا يرورض 

نم ام  نیب  عوضوملا و  نع  ادرجم  دوجوم  وه  امب  دوجوملا  نیب  قرفلا  نم  ارارم  رم  امب  لوألا  یفف  هوجولا  هذـه  یف  للخلا  نایب  امأ  و 
.اهضعبل اموقم  نوکی  نأل  حلصی  رخآلا  اهلک و  تایهاملل  ضراع  امهدحأ  نأ  و  عوضوم - الب  ادوجوم  نوکی  نأ  هنأش 

.لوألا یف  انرکذ  امب  للخلا  فرعی  اضیأ  یناثلا  یف  و 

تاذـلا نع  یجراخلا  هرودـص  حـصیف  جراخلا  یف  تاذـلا  طیـسب  لوألا  لولعملا  نأ  لوـألا  هوجوب - هیف  هدـقعلا  لـحنی  ثلاـثلا  یف  و 
نأ یف  هلاحتـسا  سنجلا و ال  یلع  لصفلا  مدـقتب  لقعلا  مکحی  یلقعلا  بیکرتلا  رابتعا  ثیح  نم  لیلحتلا و  دـنع  هنأ  یناـثلا  هیدـحألا 

.ایلقع امدقت  سنجلا  یف  هریثأت  نم  مدقأ  لصفلا  یف  رثؤملا  ریثأت  نوکی 

کلذ نم  موهفملا  سفن  یف  نوکی  نأ  امإ  یـش ء  یف  رخأـتلا  مدـقتلا و  نأ  ءاـمکحلا  یلـصحم  نم  نوققحملا  هققح  اـمب  عبارلا  یف  و 
.رخآ موهفم  یف  وأ  یشلا ء 

ارخأتم الولعم و  هب  مئاقلا  ضرعلا  دوجو  امدقتم و  هلع و  رهوجلا  دوجو  نوکل  دوجولا  ینعم  یف  ضرعلا  یلع  رهوجلا  مدـقتک  لوألاف 
اببـس هدوجوب  رهوجلا  نوکیف  رخآلا  دوجول  ببـس  امهدـحأ  دوجو  لب  ضرعلا  ینعمل  هلع  هاـنعم  هنوک  ثیح  نم  سیل  رهوجلا  ینعمف 

.هدوجوب ضرعلل 

عون دارفأ  ضعب  وأ  رخآ  ضعب  یلع  رهوجلا  عاونأ  ضعب  مدقتک  یناثلا  و 
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افقوتم هیلع  هلمح  يأ  نبالل  هیناسنإلا  دح  نوکی  یتح  هیناسنإلا  ینعم  یف  سیل  نبالا  یلع  بألا  مدقت  نإف  رخآ  ضعب  یلع  هنم  دحاو 
.نبالا هیناسنإلا  لعج  نأ  لبق  نبالل  هیناسنإلا  لعج  لعاج  نوکی  نأب  بألا  یلع  هلمح  هتوبث و  یلع 

نأ قحلا  لب  اهیلع  همدـقتم  رخآ  هیهامل  اببـس  اهـضعب  هیهام  نوکی  فیکف  تاـیهاملا  سفن  یف  لـعجلل  ریثأـت  ـال  نأ  تبث  دـق  فیک و 
.هقیقحت رم  امک  هیوسلاب  تایهاملا  تاوذ  یلع  تایهاملا  عیمج  قدص  لب  هیوسلاب  امهیلع  ناسنإلا  قدص 

اذک نامزلاب و  البق  نبالا  یف  دوجولا  لبق  بألا  یف  دوجولاف  دعب  اهضعب  یف  لبق و  اهضعب  یفف  ینامزلا  ریغ  وأ  ینامزلا  اهدوجو  امأ  و 
رهوـجلل یجراـخلا  ءزجلا  نإـف  هنم  بکرتـی  اـم  یلإ  هروـصلا  یلوـیهلا و  هبـسن  یف  مسجلا و  لـقعلا و  نیب  یتاذـلا  مدـقتلا  یف  لاـحلا 

یلویهلل و طارتـشا  ـال  ببـس و  ریغ  نم  ارهوج  هتاذـل  مسجلا  نوکل  ارهوـج  مسجلاـک  بکرملا  نوـکل  اببـس  سیل  مسجلل  یلویهلاـک 
وأ امسج  ناک  ءاوس  ام  رهوج  هیرهوجل  اببس  هیرهوج  امهنأ  یف  امهنم  یـش ء  هیرهوج  و ال  مسجلا - یلع  هیرهوجلا  لمح  یف  هروصلا 

.هریغ

نیب مسجلا و  نم  دوجوم  وه  ثیح  نم  دوجوملاـب  قلخأ  هروصلا - یلویهلا و  نوک  نیب  قرف  ذإ  ادوجوم  ارهوج  هنوک  یف  لوـقأ  تسل 
مدـقت ال  هلـصفنم - هیمک  هنوک  یف  ددـعلاک  اذـه  مسجلا و  نم  ارارم  تملع  يذـلا  ینعملاب  عوضوم  یف  دوجوملاـب ال  قلخأ  اـمهنوک 

.هلصفنملا هیمکلا  ینعم  نع  جراخ  وه  دوجولا و  یف  هرشعلاک  لکلا  یلع  هسمخلاک  ءزجلا  مدقت  امنإ  لکلا و  یلع  اهنم  ءزجلل 

اذهل یلاتلا  لصفلا  یف  انایب  كدیزنس  هرکذتف و  انم  قبـس  امیف  کیکـشتلا  قیقحت  رم  دق  ماقملا و  اذه  لثم  یف  ءامکحلا  هرکذ  ام  اذه 
.اهدعب ام  هیناثلا و  یلوألا و  رهاوجلا  تابثإل  لصفلا 

.حیضوت هدایزب  هنایب  یف  لوقلا  دیعنس  و  یعانصلا - عئاشلا  یلوألا ال  لمحلاب  رهاوج  رهاوجلا  تایلکف  سماخلا  امأ  و 
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فشک ثحب و 

.نیهارب اهومس  هثالث  هوجوب  رهاوج  رهاوجلا  تایلک  نوک  یلع  لالدتسالا  مهمالک  یف  دجوی  امبر  و 

نأ کش  قبس و ال  امک  عوضوملا  نع  اینغتسم  ناک  جراخلا  یف  دجو  یتم  لاحب  یـشلا ء  نوک  هوسنج  يذلا  رهوجلا  ینعم  نأ  لوألا 
.رهاوج نوکیف  هروکذملا  هفصلاب  هینهذلا  هیلکلا  روصلا 

الف کلذـک  اهیلع  هلوقم  ضارعألا  نم  یـش ء  وه و ال  وهب  اهتیرهوج  یف  کش  یتلا ال  تایئزجلا  یلع  لـمحت  تاـیلکلا  نأ  یناـثلا  و 
.بولطملا وه  رهاوج و  نوکت  رهاوجلا  تایلکف  ارهوج  ناک  ضرعب  نکی  مل  ام  لک  ضارعأب و  رهاوجلا  تایلک  نم  یش ء 

هتیصخشل نکی  مل  نإ  ارهوج و  صاخشألا  نم  هادع  ام  نوکی  نأ ال  بجو  هیصخشلا  هتیوهل  ناک  نإ  صخـشلا  هیرهوج  نأ  ثلاثلا  و 
هبشأ یه  و  اندنع - هفیخـس  اهلک  هثالثلا  هوجولا  هذه  (1) و  ارهوج هیلکلا  هیهاملا  نوکیف  ارهوج  هیهاملا  نوکی  نأ  بجو  هتیهامل  لـب 

.نیهاربلاب اهنم  طیلاغملاب 

امأ رهاوج  رهاوجلا  تایلکف  رهوج  يرهوجلا  صخـشلا  هیهام  يرهوجلا و  صخـشلا  هیهام  رهاوجلا  تایلک  نأ  هجولا  اذه  لصاح  - 1
نم هادع  ام  نوکی  نأ ال  مزل  هیـصخشلا  هتیوهل  ناک  نأ  هتیرهوجف  هیهام  هیوه و  یلإ  للحم  يرهوجلا  صخـشلا  نأ  وهف  يربکلا  نایب 

هیهام رهاوجلا  تاـیلک  هلوق  یف  هیهاـملا  نم  دارملا  ناـک  نإ  هنأ  باوجلا  هتیهاـمل و  نوکی  نأ  نیعتف  لاـحم  وه  ارهوج و  صاخـشألا 
هلوقعملا هیهاملا  یه  رهاوجلا  تایلک  نأل  عونمم  يرغـصلا  وه  لوقلا و  اذهف  یعیبطلا  یلکلا  يأ  هقلطملا  هیهاملا  يرهوجلا  صخـشلا 

نإ صاخشألل و  هقلطم  هیهام  رهاوجلا  تایلک  نم  یش ء  الف  صاخشألل  هقلطم  هیهام  هلوقعملا  هیهاملا  نم  یش ء  صاخشألا و ال  نم 
هعونمم يربکلاف  هلوقعملا  هیهاملا  ناک  نإ  يربکلا  یف  هیهاملا  نم  دارملا  لوقن  نکل  هملـسم  يرغـصلاف  هلوقعملا  هیهاـملا  اـهنم  دارأ 
یلیلحت ءزج  یه  یتلا  هقلطملا  هیهاملا  لجأل  لب  اـهلجأل  اـهتیرهوج  نکی  ملف  صاخـشألل  اـیلیلحت  أزج  تسیل  هلوقعملا  هیهاـملا  نـأل 

هر لیعامسإ  ربدتف ، هجیتنلا  همزلی  الف  ررکم  ریغ  طسوألاف  هقلطملا  هیهاملا  اهنم  دارأ  نإ  صاخشألل و 
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عوضوملا نع  جورخلا  هل  نکمی  حـصی و  امم  نهذـلا  یف  هلوقعملا  رهوجلا  هیهام  نأ  ملـسن  انألف ال  لوألا  هجولا  یف  طـلغلا  ناـیب  اـمأ 
وه نهذـلا و  وه  يذـلا  یجراـخلا  عوضوملا  یف  دوجوم  رهوجلا  نم  یلکلا  فیک و  هب - موقی  اـم  نع  ءانغتـسالا  نهذـلا و  وه  يذـلا 

.همولعم هب  ملعی  املع  هنوکل  اضرع  نوکیف  لاحلا  نع  نغتسم  لحم 

.تاهابتشا تاطلاغم و  انهاهف  هسوسحم  وأ  هلوقعم  اهنوک  طرشب  هقلطملا ال  هیهاملا  یه  (1) و  رهوج همولعم  معن 

اذه نع  ول  هقلطم و  اهذخأ  هرات و  هلوقعم  هیلک و  هیهاملا  ذخأ  امه  هیهاملا و  ثحبم  یف  نیروکذـملا  نیرابتعالا  نیب  طلخلا  اهدـحأ 
هدوجو امنإ  لب  مأ ال  صاخـشألا  دوجو  نیعب  دوجوم  هنأ  یف  فالتخالا  عقو  يذـلا  یعیبطلا  یلکلاب  دارملا  وه  يرخأ و  هرات  قالطإلا 

.نیینعملا نیب  یلکلا  ظفل  كارتشا  نم  طلغلا  أشنف  هصاخشأ  دوجو  ینعمب 

هیهام اذ  هنوک  وأ   (2) رهوجلا هیهام  سفن  یشلا ء  نوک  نیب  طلخلا  اهیناث  و 

هولج رهوجلا ، هدح  یف  ذوخأم  يأ  ارهوج  همولعم  نوکی  الثم  ناسنإلاک  رهوجلا  عاونأ  لقعت  دنع  اذل  یلوألا و  لمحلاب  يأ  - 1
دوجولا کلذ  نوکی  دوجوب ال  هدوجوم  تناک  اذإ  لب  امهل  ادرف  نوکی  يأ ال  اضرع  ارهوج و ال  نوکی  ـال  یه  ثیح  نم  هیهاـملا  - 2

نم اهلک  تالوقملا  نإ  اولاق  مهنإ  لوقأ  .اضرع  نوکت  عوضوملا  یف  نوکی  دوجوب  هدوجوم  تناـک  اذإ  ارهوج و  نوکت  عوضوملا  یف 
هیهام ال نوکی  نأ  نکمی  فیکف  کلذک  لاق  اضیأ  هرـس  سدـق  وه  تایهاملا و  خنـس  نم  نوکی  ضرعلا  رهوجلاف و  تایهاملا  خـنس 

نهذـلا یف  تلـصح  اذإـف  رهوجلا  دـح  اـهیلع  قدـصی  ثیحب  رهوج  جراـخلا  یف  رهوجلا  هیهاـم  اـضیأ  .اـضرع و  ـال  ارهوج و  نوکت 
هولج اضرع ، ارهوج و ال  رهوجلا ال  هروریص  وه  بالقنالا و  مزلی  اهتاذ  بسحب  ضرع  رهوج و ال  اهنإ ال  لاقی  اهتقیقحب و 
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.هیرهوج

هسفنب مئاقلا  موهفم  لوألا و  لقعلا  اذ  سیل  لوألا  لقعلا  موهفم  نإف  یناثلا  نود  لوألا  ینعملا  وه  هینهذلا  رهاوجلا  تایلک  یف  قحلا  و 
.یعانصلا یلوألا و  لمحلا  یینعم  نیب  طلخلا  لمحلا و  رابتعا  ءوس  یف  طلغلا  وه  هنیعب  اذه  هسفنب و  امئاق  سیل 

اعنتمم و سیل  عنتمملاب  ملعلا  نإف  ماکحألا  عیمج  یف  عضاوملا و  عیمج  یف  دـحاوب  اسیل  اـمه  مولعملا و  ملعلا و  نیب  هابتـشالا  اـهثلاث  و 
.امودعم سیل  مودعملاب  ملعلا 

هردـقلا و نإف  اینهذ  هدوجو  نوکی  نهذـلا  یف  دـجوی  ام  لک  سیل  نهذـلا و  یف  دوجوملا  ینهذـلا و  دوجوملا  نیب  هابتـشالا  اهعبار  و 
ینعملاب هینهذ  تسیل  یهف  هیف  هدوجوم  نهذلا  هفص  نهذ و  سفنلا  امهسفن و  تافص  نم  عاجشلا  رداقلا و  یف  نیتدوجوملا  هعاجشلا 
نهذـلا یف  لیـصأ  دوجوب  ناتدوجوم  عاجـشلا  هعاجـش  رداقلا و  هردـقف  نهذـلا  یف  هدوجوم  تناک  نإ  لـصأتملا و  دوجولل  لـباقملا 
رهوجلا نم  ذوخأم  ناونع  يأ  ینهذ  رهوج  هنیعب  وه  سفنلا و  ضراوع  نم   (1) یجراخ دوجوم  رهوجلا  نم  لوقعملا  یلکلا  کلذکف 

.اهدرف یلع  هیلکلا  هعیبطلا  قدص  رهوجلا  ینعم  هیلع  قدصی  نأ  ریغ  نم  سفنلا  یف  دوجوم 

یه هیهاـملا  هذـه  نأ  يأ  عوضوم  یف  ـال  ناـیعألا  یف  دوجوملا  هنأ  ینعمب  رهوج  رهوجلا  هیهاـم  ءافـشلا  تاـیهلإ  یف  خیـشلا  لاـق  - 1
ثیح نم  هدـح  یف  کلذ  سیلف  هفـصلا  هذـهب  لقعلا  یف  هدوجو  امأ  عوضوملا و  یف  نوکی  نأ ال  نایعألا  یف  هدوجو  رمأ  نع  هلوقعم 

نایعألا یف  هدوجو  نإف  نکی  مل  وأ  لقعلا  یف  ناک  ءاوس  هنأ  هدـح  لب  عوضوم  یف  لـقعلا ال  یف  هنأ  رهوجلا  دـح  سیل  يأ  رهوج  وه 
.هماکحأ هلیعافأ و  هنع  تردـص  رهوجلا  اهیف  لصح  اذإ  یتلا  نیعلاب  داری  لیق  نایعألا  نم  اضیأ  لـقعلاف  لـیق  نإـف  عوضوملا  یف  سیل 

یـش ء هیهام  نوکی  نأ  اضیأ  انعنم  انإ  لوقنف  اذه  متعنم  دق  ارهوج و  هرات  اضرع و  نوکت  هرات  اهنأ  رهوجلا  هیهام  متلعج  دقف  لیق  نإف 
مل هل و  عوضوم  یلإ  جاتحی  اهیف ال  ام و  عوضوم  یلإ  جاـتحی  ناـیعألا  یف  نوکی  یتح  ارهوج - هرم  اـضرع و  هرم  ناـیعألا  یف  دـجوت 
يأ هلوق  يأ  ریغتلا  نم  هدارم  لوقأ  .یهتنا  ءزجک  سفنلا ال  یف  هدوجوم  نوکی  يأ  اضرع  ریـصی  هیهاملا  کـلت  لوقعم  نوکی  نأ  عنمن 

نوکی يذـلا  دوجولا  یف  ریغتلا  لـب  بـالقنالا  مزلی  یتـح  هیهاـملا  سفن  یف  نوکی  ـال  ریغتلا  نأ  ءزجک  ـال  سفنلا  یف  هدوجوم  نوکی 
هولج هیهاملا ، نع  اجراخ 
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لمحلاب رهاوجب  تسیل  نهذـلا  یف  یتلا  اـهتالوقعم  يأ  رهاوجلا  تاـیلک  نأ  ءاـمکحلا  نم  موقلا  روهمج  بهذـم  هب  حصتـسی  يذـلاف 
.عئاشلا

.نیینوطالفألا نوطالفأ و  بهذم  وه  امک  اهتاوذب  همئاقلا  تالوقعملا  اهب  داری  نأ  الإ  مهللا 

نیابم هیثیحلا  هذـهب  یه  لب  تایئزجلا  یلع  هلومحم  تایلک - یه  اـمب  تاـیلکلا  نأ  ملـسن  ـال  اـنألف  یناـثلا  هجولا  هفاخـس  ناـیب  اـمأ  و 
.تایئزجلا دوجول  دوجولا 

وه لمحلا  ذإ  یه  یه  اهنأب  اهیلع  هلومحم  یه  نوکی  الف  اـیدام  ادوجو  اـهدوجو  نوکی  دـق  تاـیئزجلا  یلقع و  دوجو  اـهدوجو  نـأل 
.دوجولا یف  نیفرطلا  نیب  داحتالا 

یلع الومحم  یلکلا  ناسنإلا  نوکیف  ورمع  دـیز و  یلع  لومحم  ناسنإلا  الثم و  ناسنإلا  ینعم  یلع  الومحم  یلکلا  نکی  مل  لیق أ  نإف 
.رهوج رهوجلا  نم  یلکلاف  ارهوج  اضیأ  یلکلا  ناسنإلا  ناک  هتاذ  یف  ارهوج  دیز  ناک  اذإف  هصاخشأ 

ینعملاب و ادحاو  ارمأ  سیل  لوقعم  ناسنإلا  ناسنإ و  دیز  انلوق  ینعأ  نیمکحلا  یف  روکذملا  ناسنإلا  نإف  هطلاغم  مالکلا  اذـه  یف  انلق 
وهب دیز  یلع  لمحی  ناسنإلا  نإف  اسنج  عونلا  ایلک و  یئزجلا  ناکل  احیحص  لالدتسالا  اذه  لثم  ناک  ول  طسوألا و  ررکتی  ملف  هیثیحلا 
یلع لومحملا  ناویحلا  یلع  لمحی  سنجلا  موهفم  اذـک  عنتمم و  وه  ایلک و  دـیز  نوکیف  وه - وهب  ناـسنإلا  یلع  لـمحی  یلکلا  وه و 

.لاحم وه  اسنج و  ناسنإلا  نوکیف  ناسنإلا 

ههج نم  هیجراخلا  هینهذـلا و  ماکحألا  نیب  طلخلا  اهؤشنم  قطنملا و  بتک  یف  تاطلاغملا  باـب  یف  دودـعم  هسیقـألا  هذـه  لـثم  نأ  و 
.ارابتعا اتاذ و  دحاو  ینعمب  امهیف  ررکتی  ملف  رخآ  هجو  نم  يربکلا  یف  هجو و  نم  يرغصلا  یف  طسولا  ذخأ 
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وه امب  هضورعم  یقطنملا و  یلکلا  وه  یلکلا و  موهفم  یلکلا  نم  دارأ  نإ  هیرهوجلا  تایئزجلا  یلع  لمحی  تایلکلا  هلوقف  هلمجلاب  و 
نوـکت نأ  اـهنأش  نم  یتـلا  هیهاـملا  سفن  هنم  دارأ  نإ  حیحـص و  ریغف  دـییقتلا  هجو  یلع  ضراـعلا  ضورعملا و  عوـمجم  وأ  هضورعم 

انهاه هنع  ثوحبملا  سیلف  یعیبطلا  یلکلا  اهل  لاقی  یتلا  یه  و  رخآ - دـیق  رابتعا  ـالب  یه  یه  ثیح  نم  هیهاـملا  يأ  هیلکلل  هضورعم 
.ضرع مأ  رهوج  یه  له  هلوقعم  هروص  یه  امب  رهوجلا  نم  هلوقعملا  هروصلا  نأ  یف  ثحبلا  نأل  ینعملا - اذهب  یلکلا  وه 

هملسم الثم  دیزک  صخـشلا  هیرهوج  نإف  دحاو  ینعمب  نیبناجلا  یف  ررکتی  مل  هیهاملا  یه  طسولا و  نألف  ثلاثلا  هجولا  هفاخـس  امأ  و 
وأ هسوسحم  نوکت  نأ  نم  معأ  هقلطملا  هیهاملا  نأ  هنم  مزاللا  لب  رهوج  هنم  هلوقعملا  هیهاملا  نأ  ملسن  نکل ال  هیناسنإلا  هتیهامل  اهنأ 

رهاوج هیجراخلا  تاسوسحملا  ینعأ  اهدارفأ  ضعب  نوکی  نأ  هنم  مزاللاف  عوضوم  یف  هدوجو ال  رمأ  هیهاـم  يأ  رهوج  هیهاـم  هلوقعم 
.دارفألا ضعب  یف  لومحملا  ققحت  اهقدصل  یفکیف  هیئزجلا  هوق  یف  هلمهملا  ذإ 

هیجراخلا دارفألا  نم  هتحت  امل  اسنج  رهوجلا  نوک  قیقحت  نم  هیف  انک  ام  یلإ  عجرنل  نیطلاخلا و  نم  نکت  ـال  ماـقملا و  اذـه  یف  تبثف 
امزال اضرع  مأ 

تاحازإ نونظ و 

هراشا

.هتحت هجردتملا  عاونألل  اموقم  رهوجلا  ینعم  نوک  یفن  یف  اهیلع  دمتعا  ججحلا  نم  اهوجو  هیقرشملا  ثحابملا  بحاصل  نإ 

.هیف عقاولا  نایب  رکذن  مث  هررق  يذلا  هجولا  یلع  اهنم  الک  درونلف 

لوألا هجولاف 

.لوصفب ضعب  نع  اهضعب  زاتمی  نأ  بجول  هیف  هلخادلا  عاونألل  اسنج  ناک  ول  رهوجلا  نأ 

هماوق ضرعلا  نـأل  لاـحم  کـلذ  اـضارعأ و  تناـک  نکت  مل  نإـف  نوکی  ـال  وأ  رهاوج  اـهتایهام  یف  نوکت  نأ  اـمإ  لوـصفلا  کـلت  و 
.ارهوج نوکی  نأ  نیعتف  هل  اموقم  نوکی  یشلاب ء ال  موقتی  ام  رهوجلاب و 
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.مزاوللا لوق  وأ  سنجلا  لوق  نوکی  نأ  امإ  اهیلع  رهوجلا  لوقف 

.لسلستی رخآ و  لصف  یلإ  لصفلا  جاتحی  لوألا  ناک  نإف 

مزلی هتاذ و ال  یف  رهوجب  سیل  رهوجلا  لصف  نأ  راتخن  انألف  الوأ  اـمأ  و  هوجوب - لـتخم  اذـه  لوق  بولطملا و  وهف  یناـثلا  ناـک  نإ  و 
نع تاذـلا  زیمتملا  دوجولا  یف  لـصأتملا  رمـألا  وه  ضرعلا  رهوجلا و  یلإ  نکمملا  میـسقت  یف  ربتعملا  ذإ  اـضرع  نوکی  نأ  اذـه  نم 

.تاذلا همات  هیهام  اذ  سیل  ذإ  کلذک  سیل  یصاقلا  سنجلا  اذک  طیسبلا و  لصفلا  موهفم  هریغ و 

نأ رخآ و ال  لصف  یلإ  جاتحی  یتح  هسفن  دـح  یف  الخاد  رهوجلا  نوکی  نأ  هنم  مزلی  رهوج و ال  رهوجلا  لصف  نأ  راتخنف  ایناث  اـمأ  و 
.رهوج ریغ  اضرع  صاخلا  هدوجو  هبترم  یف  وه  نوکی  یتح  هیجراخلا  ضراوعلا  نم  امزال  اضرع  نوکی 

نوکی نأ  کلذ  نم  مزلی  یه و ال  یه  ثیح  نم  هتاذ  هبترم  یف  ارهوج  نکی  مل  نإ  رمـألا و  سفن  یف  رهوج  رهوجلا  لـصف  لوقن  لـب 
ثیح نم  سیل  ادـیز  نأ  اـمک  نیلباـقتملا  توبث  نم  یـشلا ء  بتارم  ضعب  وـلخ  زاوـج  نم  تفرع  اـمل  اـضرع  هبترملا  کـلت  یف  وـه 
ثیح نم  دـیز  سیل  کلذـک  دوجولا و  عنتمم  ناک  ـالإ  و  امودـعم - هیثیحلا  کـلت  نم  نوکی  نأ  هنم  مزلی  ـال  (1) و  ادوجوم هتیناسنإ 

.هتاذ یف  ایلک  نوکی  نأ  هنم  مزلی  اصخشتم و ال  هتیهام 

دارملا سیلف  تایهاملا  ضراوع  نم  دوجولا  وأ  لصفلا - ضراوع  نم  سنجلا  وأ  سنجلا  ضراوع  نم  لصفلا  نإ  لاقی  ام  هلمجلاـب  و 
اهلاثمأ عضاوملا و  هذه  یف  ضورعلاب 

نوکیف هتیهام  ثیح  نم  امودعم  نوکی  نأ  امإ  دوجولا و  بجاو  نوکیف  هتیهام  ثیح  نم  ادوجوم  نوکی  نأ  امإ  یـشلا ء  نأ  ینعی  - 1
سیلف دوجولا  نکمم  ناک  امل  دیز  دوجولا و  نکمم  نوکیف  هتیهام  ثیح  نم  امودـعم  ادوجوم و ال  نوکی  نأ ال  امإ  دوجولا و  عنتمم 

نع نیلباقتملا  عافترا  انکمم و  هنوکل  امودـعم  هیثیحلا  کلت  نم  نوکی  نأ  کلذ  نم  مزلی  ـال  ادوجوم و  هتیهاـم  هتیناـسنإ و  ثیح  نم 
هر لیعامسإ  ربدتف ، هیهاملا  ثحابم  یف  تملع  امک  زئاج  هبترملا 
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یف ققحتی  اـمنإ  ضورعلا  نم  وحنلا  اذـه  لـب  ضورعملا - دوجو  ریغ  دوجو  ضراـعلل  نوکی  نأ  ینعمب  دوجولا  بسحب  ضورعلا  وـه 
.دحاو دوجوب  نیدوجوم  نیینعم  نیب  لیلحتلا  فرظ 

یلإ جاتحی  نأ  کلذ  نم  مزلی  هدـح و ال  یف  رهوجلا  ینعم  لخدـی  ـال  نکل  عقاولا و  یف  رهوج  رهوجلا  لـصف  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإـف 
عونلا نع  هتاذ  هسفنب و  زاتمی  نأ  ناـکمإل  هیرهوجلا  ینعم  یف  رخـألا  عاونـألا  عم  هیف و  وه  يذـلا  عونلا  عم  هکارتشا  لـجأل  رخآ  زیمم 

اتاذ و هیلکلا  هنیابملا  هماتلا و  هفلاخملاب  اهنع  زیمی  یتلا  عاونـألا  نع  بیکرتلا و  هطاـسبلاب و  هیلکلا و  هیئزجلاـب و  هزیمی  هموقی و  يذـلا 
.ادوجو

زیمتم هسفنب  دوجولا  تایعملل و  هصاخلا  تادوجولا  یه  هطیـسبلا - لوصفلا  قئاقح  نأ  هیلإ  انحول  امک  اندـنع  قیقحتلا  نأبف  اثلاث  امأ  و 
کل فشکنیس  تملع و  امک  ضعب  نع  اهضعب  زاتمی  تایهاملا و  لصحتی  صقنلا  لامکلا و  فعضلا و  هدشلا و  یف  هبتارم  بسحب  و 

ءاش نإ  هیعونلا  روصلا  ثحابم  یف  انمالک  دنع  لبق  يذ  نم  تادوجولا  نیع  یه  هیقاقتـشالا  هطیـسبلا  لوصفلا  نوک  يأ  دصقملا  اذـه 
.یلاعت هللا 

الثم ناویحلاک  هتحت  امل  اسنج  ءایشألا  نم  یش ء  نوکی  نأ ال  مزلی  هرکذ  ام  حص  ول  ذإ  سنج  لک  یف  هرکذ  ام  ضاقتنالف  اعبار  امأ  و 
نإ رخآ و  لصفب  هیناویحلا  عاونألا  رئاس  نم  زاتمی  نأ  بجیف  اناویح  هتاذ  دـح  ناک  یف  نإ  یناویح  عون  هنم  لصحتی  يذـلا  هلـصف  نإف 
یلع لصفلا  لمح  قدـصل  ناویحلا  یلع  اقداص  ناویحـاللا  نوکیف  ناویحلا - ریغ  نم  ناویحلا  هیهاـم  موقتی  نأ  مزلیف  اـناویح  نکی  مل 

.هنم موقتی  يذلا  عونلا 

الصحم الصف  وأ  الـصحم  اعون  ناک  ءاوس  هتحت  جردنی  ام  عیمجل  اسنج  نوکی  نأ  یـضتقی  سنجلا ال  هیـسنج  نأ  عیمجلا  یف  لحلا  و 
بسحب سیل  لصفلل  سنجلا  هیـضراع  نأ  ملعی  نأ  بجی  نکل  هیـصاقلا  هطیـسبلا  لوصفلا  یلإ  سایقلاب  تایـضرع  اهلک  سانجألا  لب 

یلع لب  طیلاغألا  هذه  لاثمأ  أشنی  هنم  هرصاقلا و  ماهفألا  ضعب  هیلإ  قاسنی  امک  دوجولا 
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لوـصفلل ایـضرع  سنجلا  وـه  يذـلا  رهوـجلا - نوـک  نع  لـفغ  فـیک  هلثم  نع  بجعلا  صخـشتلل و  هیعوـنلا  هیهاـملا  ضورع  وـحن 
.هریغ هاجنلا و  ءافشلا و  نم  عضاوم  هدع  یف  هب  حرصم  هنأ  عم  هیرهوجلا 

هیف هل  اموقم  نوکی  یـشلاب ء ال  موقتی  ام  رهوجلاب و  هماوق  ضرعلا  نأل  هلوق  وه  یناثلا و  قشلا  لاطبإ  یف  هرکذ  يذلا  نإف  اسماخ  امأ  و 
موقتی ام  یـشلل ء  موقملا  نوک  هیف  مزلی  مل  رهوجلا  کلذب  موقی  ضرع  رهوج و  نم  ابکرم  رهوج  نوک  ضرف  ول  ذإ  سابتلالا  نم  عون 

مل نإ  لامتحالا و  اذـه  یفخی و  امک ال  طیـسبلا  وه  هل و  موقملا  رهوجلا  ریغ  بکرملا  وه  ضرعلا و  کلذـب  موقتملا  رهوجلا  نإـف  هب 
.هجاجتحا داسف  یلع  هیبنتلا  ضرغلا  نکل  اندنع  احیحص  نکی 

یناثلا هجولا  و 

نأ نکمی  اهـسفنب ال  اهملع  نأ  یلع  لدتـسی  هسفنب و  مئاق  درجم  رهوج  هیناسنإلا  سفنلا  نأ  اهیلع  دمتعأ  اهدـقتعأ و  یتلا  هوجولا  نم 
ملعلا نوکی  نأ  بجاولا  نم  ناـک  اـهل  اـیتاذ  رهوـجلا  ناـک  وـلف  کلذـک  ناـک  اذإ  کـلذ و  یلع  اوـقفتا  ءاـمکحلا  ابـستکم و  نوـکی 

.ایلوأ املع  نوکی  امئاد و  الصاح  اهتیرهوجب 

نم هریغ  هیهاملا و  ثحبم  یف  تفلـس  یتلا  انم  لوصـألا  ضعب  نم  هیف  دادمتـسالا  عقی  نأ  داریـإلا  اذـه  نع  باوجلا  یف  قحلا  لوقأ و 
نأ نم  رخآ و  رابتعاب  اهجاردنا  مدع  (1) و  رابتعاب رهوجلا  هلوقم  تحت  هیدوجولا  طئاسبلا  رئاس  سفنلا و  جاردنا  هیفیک 

رهوجلا تحت  هجردـنم  لوألا  رابتعالاب  سفنلا  يأ  یهف  اهریغل  اهدوجو  رابتعا  اهـسفنل و  اـهدوجو  راـبتعا  نیراـبتعا  اـهل  نأ  ینعی  - 1
لـصفلا عم  یه  هروص و  نوکی  رابتعالا  اذـهب  اـهنأل  اـهل  اـماع  اـضرع  رهوجلا  نوکی  یناـثلا  راـبتعالاب  سنجلا و  تحت  عونلا  جاردـنا 
سنجلا ناک  اتاذ  لصفلا  نیع  هروصلا  تناک  اذإ  لصفلا و  یلإ  هبـسنلاب  ماع  ضرع  سنجلا  اراـبتعا و  هریغ  تناـک  نإ  اـتاذ و  هدـحاو 
فالخب ادحاو  اهیف  نارابتعالا  نوکی  هعبطنملا - روصلا  رئاس  نأل  سفنلاب  مکحلا  اذه  انصصخ  امنإ  اضیأ و  اهیلإ  سایقلاب  اماع  اضرع 

، نطفتف ندبلا  ءافتناب  یفتنت  اذه ال  لجأل  اهریغل و  اهدوجو  رابتعال  اریاغم  اهـسفنل  اهدوجو  رابتعا  نوکی  اهدرجت  ناکمل  اهنإف  سفنلا 
هر لیعامسإ  یهلإلا  انذاتسأ  ذاتسأل 
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دحأـب وه  عوضوملا و  نع  هینغتـسملا  تادوجولا  یلع  رخآ  ینعمب  ینعمب و  هیرهوجلا  تاـیهاملا  یلع  عوضوم  یف  ـال  دوجوملا  لوـق 
.دوجولا هعیبط  اهنع  هجراخلا  یناعملا  نم  هفئاطل  اسنج  نوکی  نأل  حلصی  نیینعملا 

وه يروضحلا  ملعلاب  مولعملا  نأ  نم  تایهاملا و  کلت  یلع  اـهیلع و  اـقداص  تادوجولا  نع  اـعزتنم  ایـضرع  ـالإ  سیل  رخآ  ینعمب  و 
.لوصحلا هتوافتم  تادوجو  هیروصلا  طئاسبلا  رئاس  سفنلا و  نأ  نم  هیلکلا و  هتیهام  هموهفم و  نود  هتیوه  مولعملا و  دوجو 

ملعلا نکمی  ـال  هصتخم  تادوجو  هطیـسب و  رومأ  هیناویح - ریغ  هیناویح و  هیعون  هروـص  لـک  لـب  هیناـسنإلا  سفنلا  نإ  لوـقن  ذـئنیحف 
هل اهدوهش  اهروضح و  زوجیف  هملس  ضرتعملا و  هرکذ  امک  ملعلا  هیحالص  هل  نم  دنع  اهسفنأ  یف  اهتایوه  روضحب  الإ  اهتایـصوصخب 

.هیبلسلا هیبسنلا و  رومألا  نع  الضف  یلک  ینعم  لک  نع  هتلفغ  عم 

هکرتشم هیـسنج  هدـحاو  هقیقحل  ناونع  روهـشملا  رهوجلا  ینعم  نأ  وه  هروهـشملا و  هقیرطلل  بسنأ  رخآ  هجوب  هنع  باوجلا  نکمی  و 
بلـس عوضوم  یف  ـال  اـنلوق  موهفم  لـکلل و  ماـع  ضرع  دوجوملا  موهفم  عوضوم و  یف  ـال  دوجوملاـب  لـقعلا  اـهنع  ربع  رهاوجلا  یف 

نیب هکرتشملا  هطیسبلا  هعیبطلا  وه  سنجلا  لب  هیجراخلا - قئاقحلل  اسنج  نوکی  یش ء ال  بلس  ماعلا و  ضرعلا  نم  بکرملا  فاضم و 
هآرم اهل و  اناونع  تناک  امل  اهنأ  الإ  اهل  امـسر  عومجملا  نوکیف  اـهنع  هجراـخ  هیـضرع  رومأـب  ـالإ  اـهنع  ریبعتلا  نکمی  ـال  رهاوجلا و 

.دحلا ماقم  تمیقأ  اهتظحالمل 

موقملا نکل  هل  موقملا  سنجلا  تحت  عونلا  جاردنا  رهوجلا - هلوقم  تحت  هجردنم  اهنوک  ریدقت  یلع  سفنلا  نإ  لوقنف  اذه  ررقت  اذإف 
همـسر ینعأ  رهوجلا  موهفم  روضح  اهتاذب  اهتاذ  سفنلا  روصت  دنع  مزلی  ذئنیحف ال  طیـسبلا  رمألا  کلذ  لب  روکذملا  مسرلا  سیل  اهل 

عجر نم  لک  معن  اهل  عوضوملا  نع  بلـسلا  توبثب  ملعلا  مزلی  و ال  امهل - ناونعلا  اذه  توبث  یف  کشلا  عوقو  لیحتـسی  الف  روکذملا 
هتاذ دجی  هتاذ  یلإ 
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اذإ اهب  فوصوملا  نأ  هیرهوجلاب و  ءامکحلا  فرع  یف  یمسی  هلاحلا  هذه  نأ  هل  رهظ  اذإف  هنع  رمأ  لک  بلس  زاوج  عم  هدنع  هرـضاح 
ارهوج هتاذ  نوک  یف  کشی  کلذ ال  دنعف  هل  ایتاذ  رهوجلا  ناک  ارهوج و  ناک  اهب  افوصوم  هریغ  نع  رظنلا  عطق  عم  هتاذ  دح  یف  ناک 

یناعملا هذهل  هصیخلت  هبیذهت و  مدـعل  وأ  رهوجلا  ینعم  یلع  هعالطا  مدـعل  امإ  کلذـف  اضرع  وأ  ارهوج  هسفن  نوک  یف  فقوت  نم  و 
امب مهلاغتشال  قلخلا  رثکأل  عقاو  تالفغلا  بجحلا و  هذه  لثم  قحلا و  كرد  نع  هبجحی  هرس و  لغشی  امیف  هقارغتسال  وأ  هدنع  هتباثلا 

تایآ نم  ریثک  یف  یلاعت  هیلإ  راشأ  اـمک  هبلق  ءرملا و  نیب  لوحی  مهـسفنأ و  مهیـسنی  اـم  مهتاوذ و  موقم  مهتاوذ و  رکذـت  نع  مهیهلی 
.نیبملا باتکلا 

هسفنب و ماوقلا  دادعتسا  اهل  لب  لعفلاب  ندبلا  نع  ماوقلا  هقرافم  تسیل  اهنوکت  لوأ  یف  هیناسنإلا  سفنلا  نأ  اضیأ  ملعی  نأ  بجی  امم  و 
لکل هلاحلا  هذه  تسیل  تارودکلا و  نع  اهتیفـصت  تایلقعلا و  كاردإب  اهلامکتـسا  دنع  داوملا  نع  هقرافملا  لحملا و  نع  ءانغتـسالا 

یف هنمزألا  تاکرحلا و  هنکمألا و  عاضوألا و  ماسجألا و  تقراف  اـهنأک  اهـسفن  ظـحالی  نأ  ناـسنإ  لـکل  نأ  یعدـی  يذـلا  لـب  دـحأ 
دئاوزلا نع  اهـصیخلت  مهتاذ و  یلإ  رظنلا  دـیرجت  مهل  رـسیتی  هظحالملا و ال  هذـه  مهنکمی  سانلا ال  رثکأ  نأ  رهاظلا  لب  عنملا  ضرعم 

هعیبطلا لیل  قسغ  یلویهلا و  رحب  هملظ  یف  اهرامغنال 

ثلاثلا هجولا  و 

ءانغتـسالل هلع  هیهاملا  نوک  عوضوملا و  نع  اهؤانغتـسا  هثالث  رومأ  روصتی  هیرهوج  هیهام  لکل  نأ  هدـنع  اهیلع  دـمتعملا  هوجولا  نم 
.هیلعلا هذه  اهل  تضرع  یتلا  هیهاملا  و  دوجولا - طرشب  هنع 

هیلعلا نأل  ایسنج  ینعم  اضیأ  کلذ  نکی  مل  یناثلاب  رسف  نإ  هیسنجلل و  حلصی  ایبلـس ال  ینعم  هنوکلف  لوألا  ینعملا  رهوجلاب  دیرأ  نإف 
ءایشألا نم  یشل ء  لعفلاب  هلع  ریصی  نأ  لاحتسا  هتیهام  ققحتی  مل  ام  یـشلا ء  نإف  اهققحت  مامت  دعب  اهقحلی  هیهاملا  ماکحأ  نم  مکح 

هذه ضورعم  نوکی  نأ  زئاجلا  نم  لوقنف  ثلاثلاب  رسف  نإ  و  ایـسنج - ینعم  نوکی  نأ  نع  الـضف  ایتوبث  ارمأ  تسیل  هلعلا  هیلع  نأ  یلع 
وه رهوج  لک  یف  هیلعلا 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


259 ص :

تاـیهاملا كارتـشا  زاوجل  ـالقع  هنوک  صوصخ  لـقعلا  یف  امـسج و  هنوک  صوـصخ  مسجلا  یفف  رهوـجلا  کـلذ  هنوـک  صوـصخ 
نأ هبتارم  یندأ  نأ  عم  اسنج  هیرهوجلا  لعجی  فیکف  كرتشم  رمأ  كانه  نکی  مل  المتحم  کلذ  ناک  اذإ  دحاو و  مزال  یف  هفلتخملا 

.ثحب هیف  هیف و  اکرتشم  افصو  نوکی 

تاناویحلا عاونأل  یعیبط  سنج  هنأ  یف  دحأل  ههبش  ناویحلاف ال  هیسنجلا - هیف  یعدی  ینعم  لک  یف  هلثم  يرجی  هرکذ  ام  نألف  الوأ  امأ 
فلؤم هانعم  و  هیـسنجلا - هیف  یعدـی  امم  اضیأ  وه  یمانلا و  مسجلا  عم  يدارإلا  کیرحتلا  كاردإلا و  الإ  سیل  هاـنعم  یف  هرکذ  اـم  و 

لباقلا و رهوجلا  هدح  یف  دجوی  ماسجألل  سنج  هنإ  لیق  اضیأ  مسجلا  دیلوتلا و  هیمنتلا و  هیذغتلاک و  هکرحلا  نم  عون  هیمسجلا و  نم 
یبلـس و وأ  یبسن  ینعم  امإ  اهنم  الک  نأل  هیناویحلا  هیمـسجلا و  عاونألل  ایتاذ  وأ  اسنج  نوکی  نأل  حـلاص  ریغ  یناعملا  هذـه  نم  یش ء 

اهنأل اهلک  لوصفلا  لاح  اذک  رومألا و  هذه  يدابم  دارملا  نأل  میلسلا  بلقلا  حیحصلا و  سدحلا  يذ  یلع  هبتـشم  ریغ  رمألا  کلذ  عم 
.اهراثآ اهمزاولب و  اهنع  ربع  هطیسب  رومأ 

ناسنإلا و ناویحلل و  ناموقم  نالصف  امهنإف  قطانلا  ساسحلاک و  هیدادعتسا  وأ  هیبسن  هفص  هنع  ریبعتلا  یف  رکذ  دق  الإ و  لصف  نم  امف 
دنع هفاضإ  مهـضعب و  دـنع  یبلـس  رمأ  كاردإلا  تایلکلا و  كاردإب  یناثلا  یئزجلا و  كاردإلا  اـقلطم و  كاردـإلاب  لوـألا  رـسف  دـق 

نأ عیمجلا  یف  لحلا  هدوجوم و  هقیقحل  اموقم  امهنم  لک  نوکی  فیکف  هیجراخلا  هلـصأتملا  قئاقحلا  نم  ناجراخ  اـمه  رخآ و  ضعب 
.مزاوللا هذهب  الإ  اهنع  ریبعتلا  نکمی  یتلا ال  هینیعلا  اهتافوصوم  هیجراخلا و  اهیدابم  یناعملا  هذه  نم  دوصقملا 

هیفاضإ و هیبسن  رومأ  اهتاموقم  نأب  مالکلا  دوعی  یتح  تافوصوم - وأ  يدابم  اهنوک  ثیح  نم  تاـفوصوملا  يداـبملا و  لوقأ  تسل  و 
نع هعزتنملا  هیعازتنالا  فاصوألا  توعنلا و  هذـهب  اهیلإ  راشملا  اهتاوذ  سفن  دارملا  لب  رهوجلا  هلوقم  تحت  هفاضإلا  لوخد  نکمی  ال 

.اهل دودحلا  ماقم  تمیقأ  اهتاوذل و  اناونع  تریص  کلذ  لجأل  اهتقیقح و  قاح 
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نوکی تدجو  اذإ  ثیحب  تاذلا  نوک  وه  اسنج  عقو  يذلا  ینعملا  نوکی  نأ  زاوجل  هرصاح  ریغ  اهرکذ  یتلا  قوقشلا  نألف  ایناث  امأ  و 
تناک ءاوس  و  نهذـلا - یف  وأ  جراخلا  یف  تناک  ءاوس  اهل  تباث  ینعملا  اذـه  تملع و  امک  عوضوملا  نع  اقرافم  یجراخلا  اهدوجو 

.هردقم وأ  دوجولا  هققحم 

یلع ناهربلا  میقأ  دق  ذإ  هجو  لک  نم  حیحص  ریغ  مزال  دحاو - رمأ  یف  هفلاخملا  رومألا  كارتشا  زیوجت  نم  هرکذ  ام  نألف  اثلاث  امأ  و 
دحاو لکل  مزال - رمأ  یف  تافلاختملا  كارتشا  لیحتسی  اذک  دحاو و  رمأ  یف  اهفلاخت  ثیح  نم  هکرتشم  تافلاختملا  نوک  هلاحتـسا 

نیتلقتسم و نیتلع  یلإ  یـصخش  دحاو  لولعم  دانتـسا  لیحتـسی  امک  ذإ  عماج  موقمل  الإ  هریغ  نع  رظنلا  عطق  عم  هتاذ  هقیقح  ثیح  نم 
نأ عنتمی  کلذـک  هعـضوم - یف  ملع  اـمک  یتاذ  رمأ  یف  اـمهکارتشا  ههج  نم  ـالإ  نیتفلتخم  نیتـعیبط  یلإ  یعون  لولعم  دانتـسا  اذـک 

هیرهوجلا تایهاملا  عیمج  نإف  کلذک  انهاه  یتاذ و  عماجل  الإ  هتاذ  سفنب  امهنم  لک  یضتقم  وه  یتاذ  مزال  هفلاختم  ءایـشأل  نوکی 
یجراخلا اـهدوجو  دـنع  اـهنوک  وه  هجراـخلا و  رومـألا  نع  رظنلا  عطق  عم  موزللا  هجو  یلع  اـهل  لـصاح   (1) دحاو رمأ  یف  كرتـشت 

.عوضوملا نع  هینغتسم 

نوکیف اهنیب  كرتشم  اهل  موقم  رمأل  مزال  وأ  اهل  كرتشم  موقم  امإ  ینعملا  اذهف 

تضرع یتلا  هیهاملا  يأ  ثلاثلا  ریـسفتلاب  مامإلا  هرـسف  دحاو  ینعمب  اهیلع  لومحملا  رهاوجلا  نیب  كرتشملا  رهوجلا  نأ  یفخی  ال  - 1
ینعملا نوک  یفن  هیلع  عرف  مث  رهوج  رهوج و  لک  هیصوصخ  ینعملا  اذه  لعج  مث  دوجولا  طرشب  عوضوملا  نع  ءانغتسالل  هیلعلا  اهل 
ینعملا نوکب  دارملا  نوکی  نأ  الإ  حیرـص  ضقانت  الإ  اذـه  له  ایـضرع و  وأ  ایتاذ  كارتشـالا  ناـک  ءاوس  اـقلطم  هیف  اـکرتشم  ثلاـثلا 

زاوج هیلع  دری  اذـه  یلع  ینعملا و  اذـهب  نونعملا  صاصتخا  اصتخم  هنوکب  دارملا  اـناونع و  هنوک  ثیح  نم  هکارتشا  اـکرتشم  ثلاـثلا 
هر لیعامسإ  رصبتف ، رم  امیف  تفرع  امک  لاحم  لطاب  وه  هفلاختم و  یه  ثیح  نم  هفلاختملا  رومألا  نم  دحاو  ینعم  عازتنا 
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بـسحب اهیناعمل  هعماج  اهتاوذ  یف  هدـحاو  ههج  الب  اهتاوذـل  هفلتخم  هریثک  رومأل  دـحاو  رمأ  ضرعی  نأ  میلـسلا  لقعلا  هلاـحإل  اـسنج 
.اهسفنأ

ناک اذإ  هلوق و  هیلع  لد  امک  اهنیب  هکارتشا  عم  هتحت  امل  اسنج  رهوجلا  موهفم  نوکی  نأ ال  لامتحا  هرکذ  امیف  رمألا  هیاغف  اـعبار  اـمأ  و 
یـضرع لوق  هتحت  ام  یلع  رهوجلا  لوق  نأ  یلع  هیلع  دـمتعملا  لیلدـلا  نم  اذـه  نیأ  كرتشم و  رمأ  كاـنه  نکی  مل  ـالمتحم  کـلذ 

.جراخ

يذلا ثلاثلا  ریسفتلا  بسحب  رهوجلا  ینعم  نأ  ملـس  دق  ذإ  ضقانتلا  یلع  لمتـشم  عضوملا  اذه  یف  همالک  نأ  یفخی  الف  اسماخ  امأ  و 
هیهاـملا ال کـلت  صوصخ  بسحب  هیهاـم  لـکل  هضورع  نوکی  نأ  زاوج  نکل  دـحاو  ینعمب  هفلتخملا  تاـیهاملا  نیب  كرتشم  هرکذ 

یندأ نأ  عم  اسنج  هیرهوجلا  لعجی  فیکف  كرتشم - رمأ  كانه  نکی  مل  المتحم  کلذ  ناک  اذإ  لاق و  مث  اهنیب  كرتشم  یتاذ  رمـأل 
.هیف اکرتشم  افصو  نوکی  نأ  هبتارم 

عبارلا هجولا 

نع هزیمی  ام  یلإ  جاتحال  الإ  سنج و  تحت  لخاد  ریغف  طیـسبلا  امأ  هبکرم  امإ  هطیـسب و  امإ  رهوج  اهنإ  اـهیلع  لاـقی  یتلا  هیهاـملا  نأ 
.فلخ اذه  اطیسب  ضرف  دق  ابکرم و  نوکیف  رخآلا  عونلا 

لک هطیـسب و  ءازجأ  هیفف  بکرملا  امأ  اسنج و  رهوجلا  نوکی  الف  سنجلا  تحت  الخاد  سیل  رهوجلا و  تحت  لخاد  طیـسبلا  رهوجلاف 
نوکی ضرعلا ال  نم  موقتملا  اـضارعأ و  رهوجلا  تاـموقم  ناـک  نکی  مل  نإـف  هنع  اـینغ  سیل  وأ  عوضوملا  نع  ینغ  اـمإ  اـهنم  دـحاو 

.فلخ اذه  ارهوج  ضرف  دق  ارهوج و  سیل  بکرملاف  ارهوج 

.بولطملا وه  الصأ و  هتحت  امل  اسنج  رهوجلا  نوکی  الف  اهتطاسبل  سنج  اهل  سیل  ارهوج و  ءازجألا  کلت  ناک  نإ  و 

هروص نایرجل  کلذ  ابکرم و  وأ  اطیسب  ناک  ءاوس  سنج  لکب  لب  طیـسب  سنج  لکب  هرکذ  ام  ضاقتنا  لوألا  هوجو - نم  ثحب  هیف  و 
لثم لوقی  نأ  دحأل  ذإ  یعدملا  فلخت  عم  هیف  لیلدلا 
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ناک نإف  ابکرم  وأ  اطیـسب  ارمأ  امإ  ناویحلا - اهیلع  لوقملا  هیهاملا  تناکل  ـالإ  تاـناویحلل و  اـسنج  سیل  هنأ  نم  ناویحلا  یف  هلاـق  اـم 
هبش لیلدلا  ممتی  تاناویحب و  تسیل  وأ  تاناویح  امإ  هؤازجأف  ابکرم  ناک  نإ  هیلع و  الوقم  هنوک  عم  هل  اسنج  ناویحلا  نکی  ملف  اطیسب 

هطلاغم هرکذ  ام  نأ  ملعف  کلذـک  موزلملاف  یفخی - اـمک ال  لـطاب  مزـاللا  دوجولا و  یف  سنج  ءایـشألل  نوکی  ـال  نأ  مزلیف  هرکذ  اـم 
.هلطاب

کلذف هتحت  اجردنم  نکی  مل  نإ  سنج  تحت  جردـنملا  عونلا - هریغ  نم  هنم و  بکرت  يذـلا  طیـسبلا  نإ  لاقی  نأ  لحلا  وه  یناثلا و 
اجردـنم نوکی  الف  هل  ایتاذ  سیل  نکل  قدـصی و  هنأ  یناـثلا  سنجلا و  کـلذ  ینعم  هیلع  قدـصی  مل  هنأ  امهدـحأ  نیهجو  نم  روصتی 

.سنجلا تحت  عونلا  جاردنا  هتحت 

ادرف نوکی  یـشلا ء ال  سنجلا و  ینعم  نیع  هنوکل  سنجلا - ینعم  هیلع  قدـصی  مل  هنأ  امهدـحأ  نیهجو  لمتحی  اضیأ  لوـألا  قشلا  و 
.هسفنل

.سنجلا تحت  یشلا ء  جاردنا  مدع  یف  هوجو  هثالث  انهاهف  کلذک  نوکی  نأ ال  امهیناث  و 

هذه دـحأ  وه   (1) سنجلا کـلذ  عاونأ  نم  اـعون  رخآ  رمأ  نم  سنجلا و  تحت  جردـنملا  ریغ  نم  بکرملا  نوـکی  نأ  عـنمی  يذـلا  و 
ائیـش سیل  قطانلا و  ناویحلا و  امه  نیءزج  نم  بکرم  وه  ناویحلا و  سنج  تحت  هعقاو  هیهام  الثم  ناـسنإلاف  ریغ  ـال  هثـالثلا  هوجولا 

هـسفن تحت  جردنم  ریغ  وهف  اسنج  ذوخأملا  قلطملا  ناویحلا  امأ  هل  معألا  یتاذلا  تحت  یـشلا ء  جاردنا  ناویحلا  تحت  اجردنم  امهنم 
.الصأ كانه  ریاغت  ذإ ال 

.هیف دوجوم  عونل  اموقم  نوکی  الف  جراخلا  یف  دوجوم  ریغ  امإ  وهف  هیلصفلا  دویقلا  نع  ادرجم  ذوخأملا  ناویحلا  امأ  و 

نیحالطـصالا توافت  نم  تفرع  ام  یلع  بکرملا  عونلا  کلذ  یلع  الومحم  اسنج  نوکی  الف  لصفلا  نم  هنم و  بکرملل  هداـم  اـمأ  و 
.دیرجتلا یف 

هر لیعامسإ  لفغت ، الف  هانعم  هنوک  مدعل  طیسبلا  یلع  سنجلا  قدص  مدع  وه  - 1
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.هل یضرع  ناویحلاف  اقلطم  قطانلا  امأ  و 

هدام ناویحلا  الصف و  هروص ال  هنوکل  امإ  نیحالطـصالا و  دحأ  یلع  هدوجو  مدعل  امإ  هیلع  لوقم  ریغ  ناویحلاف  ادرجم  ذوخأملا  امأ  و 
.الومحم ال 

دیق عم  هنیعب  سنجلا  هنـأل  سنجلا  تحت  عونلا  جاردـنا  اـقلطم  ذوخأـملا  ناوـیحلا  تحت  جردـنم  ادرجم  ذوخأـملا  ناوـیحلا  تلق  نإـف 
.هنم اعون  نوکیف  درجتلا 

ناک ول  ذإ  هیثیحلا  هذه  نم  جراخلا  یف  هل  لصحت  یلقع ال  يرابتعا  عون  هنکل  اعون  ناک  نإ  هجولا و  اذـه  یلع  ذوخأملا  سنجلا  تلق 
یـشلا ء نوک  یف  یفک  ول  جاردنالا  اذه  لثم  نأ  یلع  فلخ  اذه  اطیـسب  ضرف  دـق  لصفلا و  سنجلا و  نم  ابکرم  ناکل  هیف  الـصحتم 

ینعم وه  يرهوجلا و  عوـنلا  یئزج  دـحأ  وأ  طیـسبلا  رهوـجلا  ینعأ  عازنلا  لـحم  یف  فـکیلف  جراـخلا  یف  یـسنج  ینعم  تحت  اـعقاو 
ادوجوم ارهوج  طیسبلا  نوکی  نأ  زاجف  دیق  طرش و  نع  ادرجم  ذوخأملا  رهوجلا 

ضعب نم  یلوأ  لوأ و  رهاوجلا  ضعب  نوک  یف  ( 5  ) لصف

هراشا

اومکح سانجألاک و  ثلاوثلا  یلإ  عاونألاک و  هیناث  رهاوج  یلإ  صاخـشألاک و  یلوأ  رهاوج  یلإ  رهاوجلا  اومـسقی  نأ  ءامکحلا  هداع 
کلذک اهنأ  دارملا  سیل  اولاق  و  سانجألا - نم  هیرهوجلاب  یلوأ  عاونألا  اذـک  عاونألا و  نم  هیرهوجلاب  یلوأ  اهتیلوأل  صاخـشألا  نأب 

دق کیکـشتلا و  هوجو  نم  هجوب  اتوافتم  نوکی  یتاذلا ال  نأ  مهدعاوق  نم  نإف  اسنج - رهوجلا  نوکی  هب  يذـلا  ینعملا  سفن  رابتعاب 
دنع عوضوملا  نع  ءانغتـسالا  وأ  هفیرعت  یف  ربتعملا  دوجولا  نم  رهوجلا  موهفم  هیعدتـسی  ام  راـبتعاب  لـب  اـقباس  هیف  رمـألا  قیقحت  قبس 

ادوجوم اهنوکب  قحأ  عاونألا و  نم  هیرهوجلاب  یلوأ  یناعملا  هذه  بسحب  صاخشألاف  هلیضفلا - فرـشلا و  رابتعاب  وأ  لعفلاب  دوجولا 
مدقأ هیلکلا و  عاونألا  نم  ادوجو  قبسأ  هنع و  ءانغتسا  دشأ  اهنأل  عوضوملا  نع  اینغتسم 
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دوجو یلکلل  ناک  امل  صخـشلا  ول ال  ذإ  صخـشلا - یلإ  جاتحم  یلکلا  نألف  هجاحلا  ءانغتـسالا و  ههج  نم  امأ  اهنم  رهوجلاـب  هیمـست 
الوقم یلکلا  نوکیل  هعم  نوکی  رخآ  صخـش  یلإ  صخـشلا  جاتحال  دوجولا  یف  یلکلا  یلإ  صخـشلا  جاتحا  ول  ذإ  سکعلا  فـالخب 

مل تایلکلا  دوجولا و  کلذ  اهل  لصح  دق  صاخـشألاف  عوضوم  یف  دوجولا ال  ههج  نم  امأ  اقباس و  نیب  امک  کلذک  سیل  امهیلع و 
- هلیـضفلا ثیح  نم  امأ  هیلکلاب و  هیلإ  یه  فاضی  ام  یلإ  تاـیلکلا  جاـتحیف  هیبسنلا  رومـألا  نم  هیلکلا  نـأل  دـعب  کـلذ  اـهل  لـصحی 

.نایعألا یف  لصحی  نأ  نکمیل  اصخش  عونلا  هروریص  یلإ  هجوتم  نیوکتلا  داجیإلا و  یف  هعیبطلا  نم  دصقلاف 

هسوسحملا و رومـألا  تاـینهذ  ـالإ  هلوقعملاـب  اونعی  مل  هلوقعملا  نم  هیرهوجلاـب  یلوأ  هسوسحملا  رهاوـجلا  نإ  اولاـق  اذإ  مهنأ  ملعا  و 
هیرهوجلا و قباوسلا  قبسأ  اهنأل  لکلا  نم  دوجولا  هیرهوجلاب و  یلوأ  اهنإف  هیـصخشلا  تاقرافملا  هیلقعلا و  تاوذلا  هیلکلا ال  اهتایهام 
هیلوألا و یف  ساـنجألا  یلإ  عاونـألا  ساـیق  تاـیعونلا و  و  تایـصخشلا - نم  اـهریغ  دوجول  هلاـعف  ابابـسأ  اـهنوکل  دوجولا  یف  اـهاوقأ 

نع لئاسلا  باوج  یف  متأ  دوجولا و  یف  لمکأ  لیـصحتلا و  یلإ  برقأ  هیعونلا  هعیبطلا  نإف  عاونألا  یلإ  صاخـشألا  سایقک  هیولوـألا 
یلع و لمح  رهوجلا  یلع  هلومحم  اهنوکل  رهاوج  یهف  تاقتـشملا  ینعأ  هیقطنملا  لوصفلا  امأ  هیـسنجلا و  هعیبطلا  نم  یـشلا ء  هیهام 

.موقلا هرکذ  ام  اذه  رهوج  رهوجلل  موقملا  هیرهوجلا و  عاونألل  تاموقم  اهنأل  رهاوج  اضیأ  یهف  هطیسبلا  امأ 

لمح ناک  ول  اضیأ  هیرهوجلا و  باب  یف  هطیـسبلا  لوصفلا  لاح  هیفیک  یف  هانفلـسأ  ام  رکذـتب  فرعت  هلهاسملا  نم  یفخی  اـم ال  هیف  و 
.ضرع هنأ  عم  ارهوج  ضیبألا  ناکل  یشلا ء  کلذ  هیرهوجل  ایضتقم  رهوجلا  یلع  یشلا ء 

- هبوجأ ثاحبأ و 

هراشا

.لوألا ملعملا  باحصأ  ءامکحلا  یلع  ضارتعالا  نم  اهوجو  نییقارشإلا  عابتأ  خیشل  نإ 

کیکشتلاب هتحت  ام  یلع  عقی  سنجلا ال  سنج و  رهوجلا  نإ  متلق  متسل  هنأ أ  اهدحأ 
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عاونألا عاونألا و  نم  هیرهوجلاب  یلوأ  هیصخشلا  رهاوجلا  نإ  مکلوق - لطبف  رخآ  ینعم  یف  لب  هیرهوجلا  یف  هیولوألا  تسیل  متلق  نإف 
.هیرهوجلاب ضعب ال  نم  عوضوملا  نع  ءانغتسالاب  یلوأ  وأ  ضعب  نم  دوجولاب  یلوأ  اهضعب  اولوقی  نأ  بجی  ناک  لب  سانجألا  نم 

سنجلا عونلا و  نم  ینیعلا  دوجولاب  یلوأ  صاخشألا  نإ  لاقی  نأ  اضیأ  حصی  هنأ ال  اهیناث  و 

ینیعلا دوجوملا  لمح  نوکیل  هیعونلا  هیـسنجلا و  ثیح  نم  اهل  دوجو  ـالف  اـیلک  هنوک  ثیح  نم  هل  دوجو  ـال  یلکلا  ناـیلک و  اـمهنأل 
.توافتلاب امهیلع 

یلوأ صخـشلا  نوکی  ذـئنیح ال  نهذـلا و  یف  وأ  ناـیعألا  یف  تناـک  ءاوس  بسحف  یه  ثیح  نم  هعیبطلا  یلکلاـب  داری  نأ  ـالإ  مهللا 
رابتعاب ال  هتیناسنإ - رابتعاب  یه  امنإ  دیز  هیرهوج  هدئاز و  ضارعأب  هیعونلا  هعیبطلا  یلع  داز  صخـشلا  نإف  اضیأ  عونلا  نم  هیرهوجلاب 

.هیرهوجلا یف  هیولوألا  هذهل  الصأ  ینعم  الف  هضایب  هداوس و 

لوقی نأ  هل  کیکشتلاب  عقی  هیرهوجلا  نإ  لاق  نم  نأ  اهثلاث  و 

لـصحت هتیوه  عومجملا  هروصلا و  یلویهلا و  امه  نیرهوج  نم  بکرم  هنإف  الثم  مسجلاک  بکرملا  نم  هیرهوجلاب  یلوأ  طیـسبلا  نإ 
تقحل کلذـکف  ناویحلا  طسوتب  ناسنإلاب  هیمـسجلا  تقحل  هنأ  امکف  ارهوج  عومجملا  ناـک  اـم  هئازجأ  هیرهوج  ـال  ولف  ءازجـألا  نم 
هیرهوج ول ال  کلذکف  امسج  ناسنإلا  ناک  ام  ناویحلا  هیمـسج  ول ال  هنأ  امک  هیئزج و  طسوتب  مسجلا  وه  يذلا  عومجملاب  هیرهوجلا 

.ارهوج امهعومجم  ناک  ام  نیءزجلا 

نوکیف هیـسفنلا  هیمـسجلا و  هطـساوب  ناویحلاـب  تقحل  اـضیأ  هیرهوجلا  ناویحلا و  طـسوتب  ناـسنإلاب  هقحـال  هیمـسجلا  تناـک  اذإ  مث 
.عومجملاب هنم  یلوأ  مسجلاب  هیرهوجلا 

هیلولعملا هیلعلل و  حلصی  نایعألا ال  یف  هل  هروص  نم ال  دنع  دوجولا  نأ  اهعبار  و 

مدقتلا یقبی  الف  نایعألا  یف  هل  عوقو  هدنع ال  يرابتعا  فصو  هنأل  دوجولاب  ضعب  نع  اهضعب  مدقتی  هیرهوجلا ال  تالولعملا  للعلاف و 
.هقیقحلا تاذلاب و  الإ  هیلولعملا  هیلعلا و  رهاوجلا  یف 
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هروصلا یلویهلا و  نم  بکرملا  مسجلا  نأ  اهسماخ  و 

الإ سیل  هنإف  هسفن  یف  هل  هیرهوج  مسجلاف ال  مسج  امهعومجم  نادوجوم و  امهف  يرخألا  لعج  ریغ  هنم  امهنم  لک  لعج  نأ  نیب  اـمل 
هیئزجل ام  ریغ  هثلاث  هیرهوج  هب  لصحی  الف  ضارعألا  نم  ضرع  يرابتعا و  رمأ  امهنیب  هیعمجلا  اـمهنیب و  عاـمتجالا  ینعم  نیرهوجلا و 

دحاولا ال یشلا ء  عومجملل و  لالقتـسالا  لیبس  یلع  تسیل  هیرهوجلاف  ضرع  وه  عامتجالاب و  الإ  نیءزجلا  یلع  داز  ام  عومجملا  ذإ 
.اضرع ارهوج و  نوکی  نأ  زوجی 

.هقیفوت نسح  هللا و  نوعب  اعیمج  اهنع  بیجأ  نأ  دیرأ  انأ  ءامکحلا و  یلع  هثاحبأ  هصالخ  هذه 

لوألا ثحبلا  نع  امأ 

ینعم نإف  کیکـشتلاب  هدارفأ  یلع  عقی  رهوجلا ال  نأب  مکحلل  اـضقانم  سیل  هیرهوجلا  یف  ضعب  نم  یلوأ  رهاوجلا  ضعب  نوک  نـألف 
هرکذ ام  ریظن  هنیعب  اذـه  توافتلا و  هیف  نوکی  اهنأ ال  توافتلا ال  هب  ام  نوکی  هیرهوجلا ال  سفن  نأ  اقباس  هیلإ  انرـشأ  امک  هومکح  اـم 

.صقنت دایدزا و ال  مکلا  هعیبط  یف  سیل  نأ  رکذ  ام  دعب  ءافشلا  سایروغیطاق  نم  مکلا  صاوخ  لصف  یف  خیشلا 

يرخأ نم  هیمک  اـهنأ  یف  دـیزأ  نوـکت  ـال  هتیمک  نأ  ینعأ  نکل  هیمک و  نـم  صقنأ  دـیزأ و  نوـکت  ـال  هـیمک  نأ  اذـهب  ینعأ  تـسل 
لوطلا ینعأ  هنم  دیزأ  یفاضإلا  ینعملا  ثیح  نم  ناک  نإ  رخآ و  طخ  نم  دحاو  دعب  وذ  هنأ  یف  يأ  هیطخ  دـشأ  طخ  الف  اهل  هکراشم 
هلثمألا داریإب  هناـیب  یف  غلاـب  اـهنم و  رثکأ  وأ  صقنأ  يرخأ  هیمک  نم  اـهتعیبط  یف  دـیزأ  دـشأ و  هیمک  نوکی  نأ  زوجی  ـالف  یفاـضإلا 
هبـسحب یـسنجلا و  ینعملاب  کلذک  هنأ  سیل  ضعب  نم  هیرهوجلا  یف  یلوأ  رهاوجلا  ضعب  نوک  نم  مهدوصقم  کلذکف  هحـضوملا 

سفن بسحب  کلذک  نکی  مل  نإ  هیرهوجلا و  یف  یلوأ  دارفألا  ضعب  نوک  درجم  لب  توافتلا  هب  ام  نیع  توافتلا  هیف  ام  نوکی  یتح 
.ارهوج هنوک 

یفانی اذهف ال  نبالا  ورمع  نم  هیناسنإلا  یف  مدقأ  بألا  ادیز  نأ  الثم  انلق  اذإ  امأف  هانفلـسأ  امک  نیقیرفلا  نیب  فالخلا  لحم  وه  اذـه  و 
نأ انلوق  نم  انتبثأ  انک  دق  ام 
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.یتاذلا وأ  هیهاملا  سفن  یف  توافت  ال 

نم یلوأ  مدـقأ و  رهاوجلا  ضعب  نأ  لصاحلاف  ضقانت  مالکلا  یف  ناـک  ورمع  نم  مدـقأ  اـناسنإ  هنوک  ثیح  نم  ادـیز  نإ  اـنلق  ول  معن 
اریثک هنع  هلفغلا  عقت  امم  قرفلا  اذـه  یه و  یه  امب  هتیرهوج  قبـس  ثیح  نم  ـال  هتیرهوج  دوجو  قبـس  ثیح  نم  هیرهوجلا  یف  ضعب 

هریغ مهنیب و  فالخلا  لحم  وه  ام  نیب  هابتشالا  هنم  أشنیف 

یناثلا ثحبلا  نع  باوجلا  امأ  و 

دوجوم لب  سفنلا  تافـصب  صخـشتم  یلقع  دوجوب  نهذـلا  یف  دوجوم  هنأ  الإ  جراخلا  یف  ادوجوم  نوکی  مل  نإ  یلکلا و  نألف   (1)
الثم ناسنإلا  هیهام  نإف  جراخلا  یف  هیلکلا  هذـه  اهل  تضرع  یتلا  هیهاـملا  دارفأ  هیدوجوم  نوکی  هب  يذـلا  ریغ  دوجولا  نم  رخآ  وحنب 

اهل تضرع  سفنلا و  یف  تدـجو  اذإف  اهب  هصوصخم  راـثآ  هیلع  بترتی  هیجراـخلا  اـهدارفأ  دوجو  نیعب  جراـخلا  یف  دوجو  وحن  اـهل 
هیلکلا

عونلا و نم  دارملا  نوکی  نأ  وه  و  ثحابلا - هرکذ  يذلا  دـیدرتلا  نم  یناثلا  قشلا  رایتخا  وه  یناثلا  ثحبلا  نع  باوجلا  قح  لوقأ  - 1
دوجولاب یلوأ  صخـشلا  نأ  کش  صخـشلا و ال  دوجو  نیعب  جراخلا  یف  نادوجوم  اـمه  یعیبطلا و  سنجلا  یعیبطلا و  عونلا  سنجلا 
سایقلاب عونلا  اذـک  هب و  امهداحتا  هیلع و  امهقدـص  رابتعاب  نادوجوم  امه  هتاذـب و  دوجوم  هنإف  نییعیبطلا  سنجلا  عونلا و  نم  ینیعلا 

هب و هداحتا  عونلا و  یلع  هقدـص  راـبتعاب  هیف  دوجوم  سنجلا  هتاذـب و  دوجوم  رهدـلا  نتم  یف  لـصفلا  بسحب  عونلا  نإـف  سنجلا  یلإ 
امهداحتا رابتعاب  ینامزلا  دوجولاب  نادوجوم  امهنإف  سنجلا  عونلا و  نم  یناـمزلا  دوجولاـب  یلوأ  یناـمزلا  يأ  صخـشلا  نأ  لـصاحلا 

الصأ و هل  لصحت  مهبم ال  سنجلا  نإف  سنجلا  نم  یعونلا  دوجولا  يرهدلا و  لصحتلاب  یلوأ  عونلا  ینامزلا و  دوجولا  یف  صخشلاب 
ام دوجولا و  یف  سنجلا  عونلا و  صخـشلا و  توافتب  دارملا  وه  اذـه  هل و  ماهبإ  صخـشلا ال  انامز و  مهبم  ارهد  هتاذـب  لصحتم  عونلا 

ثحب وه  لب  کلذـک  سیل  هیرهوجلا و  یف  توافتلا  یلع  اثحب  ثحبلا  ناک  ول  هجوتی  اـمنإ  باوجلا  یف  هرـس  سدـق  فنـصملا  هرکذ 
هر لیعامسإ  لمأتف ، ثحابلا  مالک  حیرص  وه  امک  هیدوجوملا  دوجولا و  یف  توافتلا - یلع 
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فیکلا باب  نم  نهذـلا  یف  نوکیف  ملعلا  وه  یناسفنلا و  فیکلا  نم  عونب  هصوصخم  راثآ  هیلع  بترتی  ادوجو  ذـئنیح  اـهدوجو  ناـک 
رم امک  هنم  ادرف  اقادصم و ال  سیل  ذإ  هیناسنإلا  ینعم  سفن  هنیعب  وه  ناک  نإ  رهوجلا و  باب  نم  سیل  هنم و  ادرف  هل و  اقادـصم  هنوکل 

ینهذـلا رهوجلا  نم  تاذـلاب  هیرهوجلا  هیلع  قدـصی  امم  هنوکل  هیرهوجلاب  یلوأ  یجراخلا  رهوجلا  نأ  یف  ههبـش  ـال  ارارم و  هقیقحت 
.هیف ربتعملا  اهموهفم  درجم  وه  لب  افراعتم - المح  هیلع  هقداص  ریغ  اهنأل 

.سانجألا عاونألا و  نم  هیرهوجلاب  یلوأ  هیرهوجلا  صاخشألا  نأ  نم  مهمالک  هیجوت  یف  فیطل  رخآ  هجو  اذه  و 

ثلاثلا ثحبلا  نع  باوجلا  امأ  و 

رخآلا هیهاملا و  لاح  امهدحأ  نیهجوب  ربتعی  عوضوم  یف  دوجوملا ال  انلوقب  رسفملا  رهوجلا  نأ  اقباس  هیلإ  انحول  ام  بسح  لوقن  نأبف 
فصو اذإ  رخأتلا  مدقتلاف و  هرکذ  رم  امک  هسفن  بسحب  دوجوم  موقلا  ءالؤه  دنع  دوجولا  نأل  عوضوملا  نع  ینغتـسملا  دوجولا  لاح 
رخأتلا مدقتلا و  یف  نامزلا  اذک  و  یلولعملا - رخأتلا  یلعلا و  مدقتلا  یف  دوجولاک  اهریغ  رخأتلا  مدقتلا و  كالم  نوکی  تایهاملا  امهب 

.هسفن اضیأ  كالملا  نوکی  امبرف  دوجولا  امهب  فصو  اذإ  امأ  هسخلا و  فرشلا و  نییبترلا و  یف  هریغ  ناکملا و  نیینامزلا و 

هیرهوج ریغ  ددـعلاب  هتیرهوجف  طـئاسبلا  دوجو  ریغ  بکرم - وه  اـمب  بکرملا  رهوجلا  دوجو  نأ  یف  کـش  ـال  لوـقنف  اذـه  ررقت  اذإ 
نیرهوج و امهنوک  یف  نیءزجلا  هیرهوج  ریغ  هیرهوج  اـهنأ  یف  ـالثم  مسجلاـک  بکرملا  هیرهوج  نأ  اـمأ  اـمهیلع و  فقوتی  هیئزج و 

ینعم اهنوک  یف  مسجلا  هیرهوج  نإ  لاق  يذـلا  نمف  کلذ  نع  نوشاحتی  مهعاـبتأ  نوءاـشملا و  ءاـمکحلاف  اـمهیلع  هفقوتم  امهبـسحب 
ددـعلا و دوجولاب و  نیءزجلا  هیرهوج  ریغ  بکرملا  هیرهوج  نأ  الإ  سیل  هب  اولاـق  يذـلا  لـب  هروصلا  یلویهلا و  هیرهوج  ریغ  رهوجلا 

.یعیبطلا دحاولا  عونلا  یف  حضاو  رمأ  اذه 

سیلف ناسنإلا  بنجب  عوضوملا  رجحلاک  هیعیبط  هدحو  هل  تسیل  امیف  امأ  و 
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.هرکذ امک  ثلاث  رهوج  نیرهوجلا  يوس  كانه 

.موهفملا ینعملا و  ثیح  نم  ددعت  هیف و ال  لضافت  دحاو ال  موهفم  اهنأل  لولعملا  یلإ  هلعلا  نم  لقنی  هیرهوجلا ال  هلمجلاب  و 

نم سیل  هرثکت  هددـعت و  الوعجم و  العاج و  ارخأتم و  امدـقتم و  نوکی  هتاذ  هتقیقح و  سفنب  هنأ  قبـس  امک  هیف  قحلاف  دوجولا  اـمأ  و 
هفرعت امک  هسفنب  دوجولا  ددعت  دوجولاب و  نوکی  امنإ  تایهاملا  یناعملا و  ددعت  نأل  یـسنج  وأ  یعون  یلک  دـحاو  موهفم  رثکت  وحن 

لب دوجولا  هقیقح  سیل  هیلکلا  مومعلا و  هضرعی  نهذـلا و  یف  هنم  عقی  ام  مهریغ و  یلع  هفرعملا  هذـه  تمرح  ملعلا و  یف  نوخـسارلا 
.يردصملا ماعلا  موهفملا  وه  اهنع و  هیاکح  اههوجو و  نم  اهجو 

نم دوـجوم  اـهنأ  یف  لـضفأ  مدـقأ و  یه  هیرهوـج و  اـهنأ  یف  بکرملا  لوـلعملا و  هیرهوـجل  ءزجلا  هلعلا و  هیرهوـج  نأ  لـصاحلا  و 
هیناویحلا ال نم  دوجولاب  مدقأ  هیمـسجلاف  رم  امک  دوجولا  سفن  دوجولا  یف  هلیـضفلا  مدقتلا و  كالم  بکرملا و  لولعملا و  هیرهوج 

طسوتب ناسنإلاب  هیمـسجلا  تقحل  هنأ  امکف  هیرهوجلا  هیمـسجلاب و  هیناسنإلا ال  نم  ادوجو  مدقأ  یلوأ و  ناویحلا  اذک  هیرهوجلا و  یف 
یف هدوجوم ال  اهنوک  یف  هیمـسجلا  طسوتب  ناویحلاب  هیرهوجلا  تقحل  کلذـکف  هیمـسج  اهنوک  یف  ـال  هدوجوم  اـهنوک  یف  ناویحلا 

نیءزجلا هیرهوج  ول ال  هنأ  ادوجوم ال  ارهوج  امهعومجم  ناـک  اـم  هدوجوم  نیءزجلا  هیرهوج  ـال  ول  اذـک  هیرهوج و  هیرهوجلا  نوک 
نم هدافتـسم  امهادـحإ  تسیل  توافت و  ریغ  نم  نیءزجلل  هیرهوجلاک  عومجملل  هیرهوجلا  نأل  ارهوج  امهعومجم  ناک  ام  هیرهوج -

.عومجملاب هنم  یلوأ  مسجلاب  هیرهوجلا  نوکیف  هلوق - نم  هرکذ  يذلا  عیرفتلل  هجو  الف  يرخألا 

عبارلا ثحبلا  نع  باوجلا  امأ  و 

ءاـمکحلا مـه  اـقلطم  تاـیهاملا  یف  لـب  هیرهوـجلا  تاـیهاملا  یف  رخأـتلا  مدـقتلا و  و  هیلوـلعملا - هـیلعلا و  یفنب  لاـق  نـم  نإ  لوـقنف 
الإ تسیل  یش ء  لکل  هینیعلا  هروصلا  لب  نایعألا  یف  هروص  دوجولل  نأ  مهبهذم  نم  و  نوءاشملا -
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.هدوجو وحن 

مدـقتلا و هیلولعملا و  هیلعلا و  نأب  لوقلا  همزلی  هلاـحم  ـالف  جراـخلا  یف  هنم  هروص  ـال  هل و  هقیقح  ـال  دوجولا  نأ  یلإ  بهذ  نم  اـمأ  و 
هداملاک و وأ  سفنلا  لقعلاک و  نیرهوج  لولعملا  هلعلا و  تناـک  اذإـف  اهبـسحب  تاـیهاملا و  ههج  نم  ـالإ  نوکی  ـال  نییتاذـلا  رخأـتلا 

يرخأ هیرهوج  هیهامل  هلع  هیرهوج  هیهام  اـهنوک  یف  هیرهوجلا  هیهاـملا  نوکی  نأ  هبهذـم  یلع  دـب  ـالف  اـمهنم  بکرتی  اـم  هروصلا و 
هرکذ امف  العفنم  الوعجم  ارثؤم و ال  العاف  نوکی  يرابتعالا ال  رمألا  نإف  ایرابتعا  رمأ  دوجولا  نوک  تایرورـض  نم  اذـه  نأل  کلذـک 
يأرف ائیـش  نیبهذملا  نم  دحاو  لک  نم  هبهذم  یف  عمج  نم  یلع  دراو  کلذ  لب  نیبهذملا  نم  یـش ء  یلع  دراو  ریغ  ضرتعملا  اذه 

دوجولا نأ  یف  نییقاورلا  يأر  يأر  اهمدع و  هیولوألا و  رخأتلا و  مدقتلاب و  تایهاملا  تایتاذلا و  نیب  توافتلا  یفن  یف  نیئاشملا  يأر 
اذـه لئاوأ  یف  رم  دـق  ضقانتلا و  هیلع  مزلیف  ریغ  تایهاملا ال  بسحب  هیلوعجملا  هیلعاجلا و  امنإ  رثأـت و  ـال  اـهل و  ریثأـت  ـال  ینهذ  رمأ 

عبتملا ناهربلا  اومداص  ماظعلا و  ءامکحلا  نم  عقاولا  بکرملا  عامجإلا  اوقرخ  دـق  مالعألا و  نم  عمج  یلع  مازلـإلا  اذـه  دورو  رفـسلا 
.ماکحألا یف  لوقعلل 

سماخلا ثحبلا  نع  باوجلا  امأ  و 

لک هیرهوج  ریغ  هتیرهوج  نأ  ـالإ  اـمهیلع  هدـئاز  ـال  نیءزجلا و  عومجم  هیرهوج  ریغ  نکت  مل  نإ  مسجلا و  هیرهوـج  نإ  لوـقن  اـنإف 
امهالعج ناک  اذإ  امأف  هروصلا  لعج  ریغ  هداملا  لـعج  نأ  نم  موقلا  رثکـأل  اـعبت  هیلإ  بهذ  اـم  یلع  ءاـنب  ددـعلاب  نیءزجلا  نم  دـحاو 

هلـصف هسنج و  یلإ  هبـسنلاب  طیـسبلا  عونلا  یف  امک  ددعلاب  امهنم  لک  هیرهوج  ریغ  مسجلا  هیرهوج  لوقی - نأ  دـحأل  نکی  مل  ادـحاو 
ادحاو لکلا  ءزجلا و  هیرهوج  هیئزج و ال  دـحأ  دوجو  نیع  هراتخا  ام  یلع  يرهوجلا  هدوجو  سیل  هلاحم و  دوجوم ال  رهوج  مسجلاف 

یف یتـلا  هیرهوجلا  ینعم  ریغ  لـکلا  یف  یتـلا  هیرهوجلا  ینعم  نکی  مل  هنأ  درجمف  یـسنجلا  ینعملا  نم  موهفملا  بسحب  لـب  ددـعلاب 
هیرهوج لکلل  لب  اثلاث  ارهوج  هسفن  یف  لکلا  نوکی  نأ ال  مزلی  مل  نیءزجلا 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


271 ص :

ریغ هثلاث  هیرهوج  لکلا  هیرهوجف  ارهوج  لکلا  نوک  یف  هیرهوج و ال  اـهنوک  یف  ـال  ددـعلاب  نیءزجلل  نیتللا  نیتیرهوجلا  ریغ  يرخأ 
نم دـحاو  لـک  هیرهوج  ریغ  تسیل  عومجم و  وه  اـمب  عومجملا  هیرهوج  ریغ  تسیل  اـهنأ  ـالإ  هروصلا - هیرهوج  یلویهلا و  هیرهوـج 

ددعلاب اهبسحب  هیرهوجلا و  ینعم  یف  نیءزجلا 

رهوجلا صاوخ  رکذ  یف  ( 6  ) لصف

.هل دض  هنأ ال  اهنم 

.فالخلا هیاغ  امهنیب  دحاو و  عوضوم  یلع  نابقاعتی  ام  نیداضتملاب  ینع  نإ  اذه  و 

هیرانلا هروصلاک  دـض  رهوجلل  ناک  اقلطم  لحملا  يأ  رهاوجلا - هدام  ضارعألا و  عوضوم  نم  معأ  وه  اـم  عوضوملاـب  ینع  نإ  اـمأ  و 
كراشی هیلإ و  ریـشنس  امک  کلذـک  سیل  وه  یظفل و  عازنلا  اذـه  نأ  سیئرلا  خیـشلا  نع  مهـضعب  لقن  هیئاملا و  هروصلا  داضت  اهنإف 

ام اضیأ  دحاو و  عوضوم  یلع  امهل  بقاعتلا  مدعل  هعبرألا - هثالثلاک و  ددعلل  دض  ذإ ال  مکلا  عاونأ  ضعب  هیـصاخلا  هذـه  یف  رهوجلا 
.دعابتلا هیاغ  نیددع  نیب  نوکی  الف  رخآ  ددع  هقوف  الإ  ددع  نم 

.داضتلا یف  دعابتلا  هیاغ  طرتشی  نم ال  دنع  الإ  مهللا 

یفن وه  رهوجلل و  يرخأ  هیـصاخ  هیـصاخلا  هذـه  عباوت  نم  اولاق و  نییهلإلا  نییقطنملا و  نیب  هیف  نیحالطـصالا  فلاخت  تملع  دـق  و 
و صقنلا - وأ  لامکلا  وحن  هکرحلا  امهانعم  نأل  داضتلا  لبقی  امیف  ناـنوکی  اـمنإ  فعـضتلا  دادتـشالا و  ذإ  هنع  فعـضتلا  دادتـشالا و 

فیعـضلا درفلا  ناک  نإ  وهف  هفاسملا  هکرحلا و  ماـمت  یف  طرـش  عوضوملا  ءاـقب  نـأل  دـحاو و  لـحم  یف  هعمتجم  ریغ  هکرحلا  ءازجأ 
لوقلا اذه  فعض  ملعتس  رهوجلا و  یف  هکرح  الف  ایقاب  عوضوم  نوکی  الف  فعضتلاب  لطبیف  دیدشلا  درفلا  ناک  نإ  دادتشالاب و  لطبیف 

.هیرهوجلا روص  عئابطلا و  یف  هلاحتسالا  عوقوب  ملاعلا  ثودح  تابثإ  یف  انمالک  دنع 
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نیب نوقرفی  نیققحملا ال  نأل  مهدـنع  امهلبقی  مکلا ال  نإف  میقتـسم  ریغ  رهوجلل  هیـصاخ  لاحلا  اذـه  دـع  نإ  اضیأ  لوقی  نأ  لئاقل  و 
یمـس فیکلا و  یف  تناک  ءاوس  دـحاو  ینعم  لاـمکلا  یف  هکرحلا  نإـف  ینعملا  یف  صقنتلا  داـیدزالا و  نیب  فعـضتلا و  دادتـشالا و 

هیمکلا نأل  صقنتلاب و  وأ  فعـضتلاب  یمـس  ءاوس  دحاو  ینعم  صقنتلا  یف  هکرحلا  اذـک  دایدزالاب و  یمـس  مکلا و  یف  وأ  دادتـشالاب 
الف صقانلا - وه  ام  نیع  دئازلا  وه  ام  سیلف  هلصفنم  تناک  اذإ  هلـصتم و  تناک  اذإ  صاقتنالا  دایدزالاب و  لطبی  اضیأ  هنیعملا  هدحاولا 
نإـف اـهلثم  اـهیلإ  مضی  اـهنیعب و  یقبت  اـم  هیفیک  نأـب  سیل  دادتـشالا  نـأل  هتیفیک  یف  فیکلل  هکرح  ـال  اذـکف  هتیمک  یف  مکلل  هکرح 

امک ریداقملا - یف  كرحتی  هداملا  معن  رم  امک  فیعضلا  لاثمأ  نم  فلأتی  هنأ  سیل  اهنم  فیعضلاک  طیسب  ضرع  هیفیکلا  نم  دیدشلا 
.تایفیکلا یف  عوضوملا  كرحتی 

لب فیکلل  مکلل و ال  هکرح  نأ ال  هنازو  نوکی  الف  هیف - هکرح  ـال  نأ  لـب  كرحتی  ـال  رهوجلا  نأ  سیل  مهدوصقم  نأ  ملعت  کـنکل 
اریثک هدروأ و  امب  هروکذـملا  هصاخلا  لطبی  الف  رکذ  امم  تبثی  مل  دادتـشا و  وأ ال  مکلا  یف  هکرح  نأ ال  تبث  ول  ققحتی  اـمنإ  نازولا 
هدـع دـنع  تاحراطملا  یف  هرابعلا  ریغ  قارـشإلا  همکح  بحاص  نإ  یتح  مهمالک  یف  رظن  نمل  نیینعملا  نیذـه  نیب  هابتـشالا  عقی  ام 

هیف داضتلا  هلاحتـسال  اذـه  فعـضی و  دتـشی و ال  هنأ ال  رهوجلا  صاوخ  نم  هماعلا و  ریغلا  رهوجلا  لاوحأ  نم  لاقف و  رهوجلا  صاوخ 
مالکلا هیف  یتأیس  ام  یلع  امهلبقی  اضیأ ال  مکلا  نإف  رهوجلا  هصاخ  سیل  اذه  نیدضلا و  نیب  نانوکی  امنإ  فعـضتلا  دادتـشالا و  نإف 

.هلوق یهتنا 

یف تاذـلاب  كرحتملا  فیک و  كاذ  نم  اذـه  نیأ  هیف و  اهیفن  مکلا ال  نم  هکرحلا  یفن  الإ  همـالک  فنأتـسم  یف  هرکذ  اـمیف  سیل  و 
ام اذـه  اکرحتم و  جـیردتلاب  الـصاح  هنوک  یفن  رهوجلا  هلوقمل  صاوخلا  نم  دـع  يذـلا  لب  هیداملا - رهاوجلا  ـالإ  سیل  هکرح  لـک 

هیرهوجلا یف  دشأ  نوکی  ارهوج ال  نإ  اولاق  اذهل  اهیف و  هکرح  دادتشا و ال  مهلوق ال  نع  الدب  اهل  هکرح  دادتشا و ال  مهلوقب ال  هومار 
هنم یلوأ  ناک  نإ  رخآ و  رهوج  نم 
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هتیهامب قلعتت  هیدشألا  یشلا ء و  دوجوب  قلعتت  هیولوألا  نأل  دوجولا  یف 

قیقحت ثحب و 

یف عقی  فیکلا  یف  عقی  امک  دادتـشالا  نأ  وه  و  یمکح - رظن  انهاه  ناـفرعلا  رون  ناـهربلا و  هوقب  نیدـیؤملا  هفـشاکملا  باحـصأل  و 
یلقعلا لعافلل  هیلعاف  هیرون  هیلقع  هدـحوب  هظوفحم  هیـصخشلا  هتدـحو  هیداملا  عئابطلا  یف  هیرهوجلا  هکرحلل  عوضوملا  نأ  رهوجلا و 

یف اهتدحو  هظفحنملا  هداملل  هیلباق  هیماهبإ  هدحوب  هیدوجولا و  راوطألا  هیتاذلا و  تالامعتـسالا  بتارم  یف  یعیبطلا  صخـشلل  ظفاحلا 
صاقتنالا بتارم  یف  وأ  لامکلا  هیماـمتلا و  بتارم  یف  اـمإ  رهوجلا  یف  هکرحلا  عوقو  حـصی  نذإـف  تاـبالقنالا  تـالاعفنالا و  بتارم 

یف اـمک  لوـألاف  لـباقلا  روـصق  وأ  رـساقلا  رـسق  بسحب  هیناـثلا  و  هیناـبرلا - هیاـنعلا  ههج  نم  هعیبـطلا  یـضتقم  بـسحب  یلوـألا  نـکل 
نهذـلا یفاصلا و  لقعلا  نإف  هقوف  ام  لعفلاب و  القع  هنوک  هیاـغ  یلإ  ایـسنم  لـب  اـنینج  هنوک  ندـل  نم  یناـسنإلا  رهوجلا  تالامکتـسا 

ام عضولا و  رادقملا و  نم  هریغ  جازملا و  لاوحأ  نم  هدئاز  هیضرع  رومأب  سیل  هیناسنإلا  بتارملا  هذه  یف  توافتلا  نأب  مکحی  میلسلا 
.تایهیدبلا نم  بیرق  اذه  نالطب  نإف  ضارعألاب  الإ  لماکلا  خیشلا  صقانلا و  لفطلا  نیب  قرف  هنإ ال  یتح  امهارجم - يرجی 

الیلق هیئاملل  هفعـضملا  هیلع  هدـیدشلا  هرارحلا  دورو  دـنع  ءاوه  راص  اذإ  ءاملا  نإف  ضعب  یلإ  اهـضعب  رـصانعلا  بالقناکف  یناثلا  امأ  و 
نآ و یف  ءاملا  دـفن  وأ  ءاوه - راص  ءام  هنوک  عم  ءاملا  نأب  کلذ  سیلف  ءاوه  ریـصیف  ءاوهلا  هعیبط  هتعیبط  برقی  یتح  جـیردتلاب  الیلق 

اضیأ وه  امهنیب و  روصلا  نع  ءاملا  يرعت  مزلیف  هل  رواجم  ریغ  وأ  لاحم - وه  نینألا و  یلاتت  مزلیف  هل  رواجم  رخآ  نآ  یف  ءاوهلا  ثدح 
نأل کلذ  ءاوه و  راص  یتح  جیردتلا  یلع  هیئاملا  هتیرهوج  تصقنت  یئاملا  رهوجلا  نأ  قحلا  لب  لاحم 
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نییعتلا یلع  ام ال  هروص  عم  یه  لـب  اـم  هروصب  ـالإ  اـهماوق  مدـعل  اهـسفنب  ـال  نکل  یلویهلا و  وه  هیرهوجلا  هکرحلا  هذـهل  عوضوملا 
مکلا هداـم  یلویهلا  نإـف  هیمکلا  هکرحلاـک  هذـه  هیرهوجلا و  روـصلا  تایـصوصخ  یف  اـهتکرح  عـقی  اـمنإف  هکرحلا  هذـهل  هعوـضوم 

اهتدـحو لطبت  الف  رادـقملا  تایـصوصخ  یف  هکرحلل  هعوضوم  هیقاـب  اـم  رادـقم  عم  یهف  اـم  رادـقم  نع  هولخ  نکمی  ـال  يرادـقملا 
.اهیلع ریداقملا  دراوتب  لطبت  امک ال  اهیلع  روصلا  بقاعتب  اهظافحنا  اهئاقب و  یف  هربتعملا 

هکرحلل عوضوملا  نذإف  اضیأ  مهولا  یف  دوجولا و ال  یف  ـال  اـهنع  هداـملا  درجت  نکمی  اـمم  سیل  یمیلعتلا  رادـقملا  نأ  تملع  دـق  و 
امک کلذ  یف  روذـحم  الف  هیلع  يروصلا  رهوجلا  تایـصوصخ  دراوت  عم  هدوجو و  ماوق  یف  تربتعا  یتلا  هلاحب  هنیعب  قاـب  هیرهوجلا 

.هوعباتم سیئرلا و  خیشلا  همعز 

روذـحملا مزلی  هیئاوهلا  دارفـألا  دربأ  هیئاـملا و  دارفـألا  نخـسأ  نوکی  یتـح  ءاوـهلا  ءاـملا و  نیب  كرتـشم  دـح  نکی  مل  وـلف  اـضیأ  و 
زیوجتب ـالإ  هنع  مهل  صلخم  ـال  اـمم  اذـه  اـناهرب و  اـقافتا و  لیحتـسم  وهف  نآ  یف  روصلا  هفاـک  نم  یلویهلا  ولخ  نم  اـفنآ  روکذـملا 

.فعضتلا دادتشالا و  يأ  هیرهوجلا  روصلا  یف  هکرحلا 

هیبنت

هنع ردـصی  یتح  لماکتی  مث  تابنلا  لعف  هنع  ردـصی  یتح  الامک  دادزی  محرلا  یف  ینملا  نأ  هدـکؤی  بلطملا و  اذـه  یلع  هبنی  اـمم  و 
داسف لیبس  یلع  لامکتـسالا  دادتـشالا و  یف  جردت  الب  ایعفد  هیف  تالامکلا  هذه  ثودـح  ناک  ولف  هیناسنإلا - راثآ  مث  ناویحلا  لاعفأ 

ضیوفت نإف  هیعیبطلا  لیعافألا  یف  حیحص  ریغ  کلذ  و  هکرتشم - هدام  یلع  تاوذلا  هنیابتملا  لعاوفلا  بقاعت  مزلی  ینآ  نوک  یعفد و 
لعف لک  هدام  نإف  هیعیبطلا  نود  هیورلا  دـصقلاب و  هعقاولا  هیرایتخالا  تاعانـصلا  یف  حـصی  امنإ  رخآلا - یلإ  هلعف  هدام  نیلعافلا  دـحأ 

.هلعافب موقتم  یعیبط 
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اههجوت و سیل  لامکلا و  لیـصحت  وحن  ایزیرغ  اهجوت  لامکتـسالا و  یف  ءاضتقا  هفطنلا  هداـمب  همئاـقلا  هعیبطلل  نأ  کـش  ـال  اـضیأ  و 
هیناثلا و ثدـحی  یتح  یلوـألا  هروصلل  نـالطبلا  ببـس  داـسفلا و  هلع  تلـصح  نیأ  نمف  هتروصل - ادـسفم  هسفنل و  ـالطبم  اـهؤاضتقا 

.هیلاعلا يوقلا  نم  دادمإب  اهلامک  اهتیاغ و  یلإ  هجوتلا  اهتروص و  ظفح  الإ  یضتقی  هعیبطلا ال 

هیناویحلا کلذـک  هیعیبطلا و  هروصلل  یئاغ  ببـس  و  لامک - هیتابنلا  هروصلا  اذـکف  هیمـسجلا  هداملل  لامک  هیعیبطلا  هروصلا  نأ  اـمکف 
عوضوم هدحو - تاماقملا  تاجردلا و  هذه  عیمج  یف  هدعب و  ام  دافتسملا و  لقعلا  هجرد  یلإ  ارج  مله  هیتابنلا و  سفنلل  هیلامک  هیاغ 

دحاوب هیلاصتالا  هتدـحو  هظفحتـسی  لاـصتالا  یلع  هبقاـعتملا  روصلا  نم  اـم  عون  وه  هروصلا و  نم  مومعلاـب  دـحاوب  هظوفحم  هکرحلا 
هدحولا نم  برض  اضیأ  لاصتالا  لاوحألا و  دراوتب  لامکتسالا  دیازت  بسح  لامکلا  دعب  لامکلل  ضیفملا  لاعفلا  رهوجلا  نم  ددعلاب 

دیحی لقاعلا ال  نأ  ملعت  کنکل  روهـشملا  نع  دیح  هیف  ناک  نإ  اذه و  رارقتـسالا و  مدع  جـیردتلا و  لیبس  یلع  ناک  نإ  هیـصخشلا و 
.اصیحم هنع  دجو  ام  روهمجلا  هیلع  ام  زواجی  روهشملا و ال  نع 

هعیبطلا ضرأ  یلإ  لزنی  ایقر و  لـقعلا  ءامـس  یلإ  هراـت  جرعت  فیک  هآر  هملاوع و  هتأـشن و  بئاـجع  ناـسنإلا و  راوطأ  یف  رظن  نم  مث 
لب روهـشملا  هزواـجم  روهمجلا و  هفلاـخمب  یلاـبأ  ـال  ینإ  هتاذ و  رهوج  بسحب  افعـضت  ادادتـشا و  هل  نأ  یف  کـش  هل  قـبی  مل  اـیوه 

لزنم لوأ  مهتدالو و  ضرأ  مهـسوءر و  طقـسم  وه  يذـلا  دـلبلا  یف  نونکاـس  نورقتـسم  روهمجلا  نإـف  رختفی  اـهب و  حرفی  رفاـسملا 
.دادعألا نود  مهنم  داحآلا  رجاهی  هنم و  رفاسی  امنإ  مهدوجو و 

تققحت و نإ  کنأ  وهف  تایتاذلا  تایهاملا و  یف  بالقنالا  مزلی  هنإ  لوقت  ثیح  كداعبتسا  كراکنتـسا و  هروس  رـسکی  يذلا  امأ  و 
دوجولا دارفأ  نأ  تملع  تادوجولا و  ءاحنأل  هعبات  تایهاملا  عوقولا و  هیدوجوملا و  یف  لصألا  وه  دوجولا  نأ  یف  هانفلسأ  ام  تنعذأ 

نأ تملعل  تاذلاب  ضعب  نم  مدقأ  اهضعب  نأ  امک  فعضأ  اهضعب  دشأ و  اهضعب 
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.هتیهام یف  یشلا ء ال  دوجو  یف  هکرح  هیرهوجلا  هروصلا  یف  وأ  هیفیکلا  هئیهلا  یف  ناک  ءاوس  دادتشالا 

بکرت مزل  الإ  لعفلاب و  هدوجوم  هزیامتم  تسیل  دادتشالا  دنع  اهنکل  هفلتخم  عاونأ  فعـضألا  دشألا و  بتارم  نأب  نولئاق  نوءاشملا  و 
دوجولا نم  هبترم  لک  یف  یه  یه  ام  یلع  تاـیهاملا  ظاـفحنا  نأ  کـل  فشکنا  لاـحم و  وه  هیهاـنتم و  ریغ  هینآ  ناوکأ  نم  هکرحلا 

صاخ وحن  لک  اذـک  هسفن و  الإ  سیل  هتاذ  بسحب  تایهاملا  نم  هیهام  لک  یناعملا و  نم  ینعم  لک  نإف  اهیف  بالقنا  ریغ  نم  هلاحب 
ریثأت لعاج و  لعجب  اهـسفن ال  تاجرد  اـهتاذ و  نوئـش  یف  هریثک  اراوطأ  ءاـحنأ و  دوجولا  هقیقحل  نأ  ـالإ  هسفن  ـالإ  سیل  دوجولا  نم 

.هانقراف ام  یلإ  عجرنل  هفشک و  عضوم  انهاه  سیل  ضومغلا  دیدش  وه  لعاف و 

هراشإلاف هریغ  اهیف  كرتشی  ثیحب ال  یشلا ء  یلإ  هیلقع  وأ  هیسح  هلالد  اهنإ  لیق  هراشإلاب  ادوصقم  هنوک  رهوجلا  صاوخ  نم  لوقنف و 
هعبات اهیلإ  هراشإلاف  مارجألا  داوملل و  هعباـت  رومأـب  یه  اـمنإ  ضارعـألا  هیـسوسحمف  هیـسح  تناـک  نإ  یهف  ضارعـألا  یلإ  تناـک  ول 
نوکی الف  اهللع  اهبابـسأب و  ملعلا  ههج  نم  الإ  هیـصخشلا - ضارعألا  لوانتت  ـال  یهف  هیلقع  هراـشإ  تناـک  نإ  اـهلاحم و  یلإ  هراـشإلل 

.انلق امک  هکرشلا  لمتحی  یش ء ال  یلإ  هراشإلا  ذإ  هراشإ  نوکی  الف  ایلک  الإ  اهب  ملعلا 

هلماش هصاخلا  هذـه  نأ  نظ  نم  أطخأ  دـقف  ضارعألا  تایلکک  اـهیلإ  هراـشإلا  نکمی  ـال  اـضیأ  رهوجلا  تاـیلک  نأ  ملعی  اـنهاه  نم  و 
الف مهدـنع - روهـشملا  وه  اـم  یلع  لوقعم  ریغ  هنوکل  هیلقعلا  هراـشإلل  لـباق  ریغ  ینامـسجلا  یئزجلا  رهوجلا  اذـک  رهاوجلا و  عیمجل 

.اهللع اهبابسأب و  ملعلا  هیعبتب  الإ  هیلقع  هراشإب  هیلإ  راشی 

نیب قرف  قبی  ملف  صوصخم  لحم  یلإ  هفاضإلا  نود  هتعیبط  ثیح  نم  لقعت  اـهنأل  هیلقعلا  هراـشإلل  لـباق  ضرعلا  نأ  معز  نم  مهنم  و 
الإ هیسحلا - هراشإلاب  دوصقم  امهنم  لک  نم  یئزجلا  هیلقعلا و  هراشإلاب  دوصقم  امهنم  لک  نم  یلکلا  ذإ  اهلوبق  یف  ضرعلا  رهوجلا و 

دوجولا نم  وحن  اهعجرم  نأ  هراشإلاب و  ادوصقم  یشلا ء  نوک  ینعم  فرع  نم  نأ 
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عوضوملاب هدوجو  موقتی  امم  ضرعلا  هیهام  نإف  رمألا - هیلع  هبتـشی  مل  یلکلا  هجولا  یلع  هیمولعملا  قلطم  اهیف  یفکی  يروضحلا و ال 
.لحم یلإ  هل  هجاح  هنإف ال  رهوجلا  فالخب 

لب اهدوجو  موقت  یف  تسیل  هداملا  یلإ  اهل  هجاحلا  نإف  مهوت  امک  سیل  هیداـملا  روصلا  نم  لـحملا  یلإ  هجاـحلا  هیف  مهوتی  يذـلا  و 
یف ههبـش  امم ال  كارتشالا  مومعلا و  هضرعی  یتلا  ینهذـلا  اهدوجو  بسحب  رهوج  لک  هیهامف  یجیـس ء - امک  اهتیـصخش  مزاول  یف 

اهنإف ضرعلا  هیهام  فالخب  یجراخلا  اـهماهبإ  ثیح  نم  اـهلبقی  مل  نإ  ینهذـلا و   (1) یلقعلا اهنیعت  ثیح  نم  هیلقعلا  هراشإلا  اـهلوبق 
.نادجولاب رهظی  امک  ضرعلاب  الإ  هدوصقم  تسیلف  اقلطم - دوجولا  یف  اهریغل  هعبات 

قرافملا ملع  یف  الإ  اهنورکنی  نوءاشملاف  القع  انیع و  هصصخم  هیلقع  هراشإ  اهیلإ  عقی  نأ  نکمی  لهف  تحبلا  قرافملا  رهوجلا  امأ  و 
.اهوتبثأ نویقاورلا  هیتاذلا و  هتافص  هتاذب و 

دوجولل لباقملا  ینعملاب  هسفنل  ادوجوم  هنوک  رهوجلا  صاوخ  نم  هللا و  ملع  ثحابم  یف  یتأیـس  امک  نییقاورلا  عم  کـلذ  یف  قحلا  و 
ذإ اهریغل  اهدوجو  نیئاشملا  يأر  یلع  رهاوجلا  تایلک  اذـک  هیداملا و  روصلا  نإف  رهاوجلا  نم  هل  لحم  امب ال  صتخی  هذـه  یبسنلا و 

تاقرافملا ملاع  یف  هیعیبطلا  تایلکلا  دوجو  نم  نیمدقألا  بهذم  نم  رم  امل  نیئاشملا  يأر  یلع  انلق  امنإ  الصأ و  اهتاذب  اهماوق  سیل 
.اهسفنأب همئاق 

هداملا نع  هینغتسم  اهتعیبط  ثیح  نم  یهف  هیداملا  روصلا  امأ  لوقی  نأ  لئاقل  و 

هیف كرتشی  هیف  هریغ  هکراشی  هب ال  صتخم  لقعلا  یف  یلک  لک  دوجو  نإف  یجراخ  ماـهبإ  یلقع و  نیعت  اـهل  رهاوجلا  تاـیلک  نإ  - 1
لقعلا و یف  هدوجو  یلقعلا و  نیعتلا  بسحب  هیلقعلا  هراشإلاب  هیلإ  اراشم  نوکی  هیلقعلا  رهاوجلا  نم  یلک  لکف  هیجراـخلا  هدارفأ  عیمج 

هر لیعامسإ  ربدتف ، یلقعلا  نیعتلا  یجراخلا و  ماهبإلا  نیب  طلخ  دق  لئاقلاف  اهلبقی  الف  یجراخلا  هماهبإ  ثیح  نم  امأ 
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رهوجلا و لصأ  وه  امف  اهنود  هداملا  ءاقبل  اهـصوصخب  اهب  هموقتم  هداملا  تسیل  اهـصخشت و  ثیح  نم  هداملا  یلإ  اهل  هجاحلا  اـمنإ  و 
نم لب  رهوجلا  هلوقم  نم  تسیل  اهنأ  رم  دـقف  هینهذـلا  روصلا  تایلکلا و  امأ  ضرع و  وهف  هریغل  وه  اـم  هریغل و  هدوجو  سیلف  هتقیقح 
ملف یعانـصلا  عئاشلا  لمحلاب  اهیلع ال  لومحم  رهوجلا  لقعلا و  یف  هلـصاح  هیرهوجلا  اهیناعم  اهدودـح و  تناک  نإ  فیکلا و  هلوقم 

.رهوجلل هیصاخلا  هذه  مومع  نیلیبقلا  نم  یشل ء  حدقنی 

عم هدـحتم  هیهاـم  تناـک  اـمل  هنأ  ـالإ  هداـملا  نع  اینغتـسم  هیهاـملا  بسحب  ناـک  نإ  يروصلا و  رهوجلا  نأـب  لوـألا  نع  بیجن  اـنکل 
.هریغل یصخشلا  هدوجو  رهوجلا  نم  عونلا  اذه  نأ  قدص  تاذلاب - اداحتا  دوجولا  نم  وحن  یف  صخشتلا 

امم اهنأ  اهیلع  قدـصی  نکل  ارهوج  نوکیف  تاذـلاب  رهوجلا  هلوقم  تحت  عقاو  ناسنإلا  هیهام  نإف  هانرکذ  ام  لثمب  اـضیأ  یناـثلا  نع  و 
یف رهوجلا  هلوقمل  هتباث  تسیل  هیصاخلا  هذهف  اهریغل  هدوجوم  ینهذلا  اهدوجو  دنع  نوکتف  هب  امئاق  یلقع  عوضوم  یلإ  ارقتفم  دجوی 

.هیلع اهتاوذ  یف  لمشی  وأ  هیرهوجلا  ینعم  اهیلع  لمحی  یتلا  هیصخشلا  اهدارفأ  عیمج 

.سفنلا یف  فوخلا  ءاجرلا و  مسجلل و  ضایبلا  داوسلاک و  هلباقتم  تافص  لبقی  هنم  يددعلا  دحاولا  نأ  رهوجلا  هیصاخ  نم  و 

اضیأ فیکلاف  ضرع  یلوصحلا  ملعلا  سفنلاب و  مئاقلا  ملعلا  نم  عون  وه  ابذاک و  نوکی  دق  اقداص و  نوکی  دق  دحاولا  نظلا  تلق  نإف 
.فصولا اذه  یف  رهوجلا  عم  كرتشا 

نظلاف هیبسنلا  رومألا  نم  بذکلا  قدصلا و  جراخ و  رمأ  یلإ  اهتبسن  بسحب  اهسفنأ ال  یف  هداضتملا  تافصلا  کلت  لدبت  دارملا  تلق 
قدصلا دعب  عقاولا  یلإ  اهتبسن  تبذک  ام  دنع  اهلاحب  هیلقعلا  هروصلاف  هنع  جراخلا  رمألا  ریغتل  ناک  بذک  اذإ  قداصلا 
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هحول ددـجتلا و  لدـبتلا و  نع  نوصم  یلقعلا  ملاعلا  اـهیف و  ریغت  ـال  هقراـفملا  رهاوجلا  نإـف  هلماـشلا  ریغلا  صاوخلا  نم  اـضیأ  اذـه  و 
باتک هیف  نإف  يوامسلا  یناسفنلا  ملاعلاک  ملاعلا  کلذ  نود  ام  وه  اهنم  یـشل ء  لباقلا  امنإ  تابثإلا و  وحملا و  خسنلا و  نع  ظوفحم 

.ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  یلاعت  هلوقل  سوفنلا  یف  لیدبتلا  خسنلا و و  قرطتل  تابثإلا  وحملا و 

هرات و ضیبألا  یلع  الومحم  هنوک  لجأل  ریغتی  امم  هثلاـثلا  وأ  هیناـثلا  رهاوجلا  نم  مهدـنع  يذـلا  رهوجلا  نم  یلکلا  نأ  نمهوتی  ـال  و 
سیل صخش و  لک  یلع  لمتشی  یلکلاف  تافصلا  نم  هفـص  یف  تاذلاب  هریغتل  تافلتخملل ال  هتقباطمل  کلذ  نأل  يرخأ  دوسألا  یلع 
ینعأ ثلاوث  ناوث و  یه  ام  ههج  نم  ثلاوثلا  و  یناوثلا - رهاوجلا  ریغتی  الف  دوسأ  هنم  صخـش  لک  ضیبأ و  هنم  صخـش  لک  نأ  قحب 
نوللا نأ  لیختت - نأ  هطساوب  ضارعألا  یف  دجوت  هیـصاخلا  هذه  نأ  نمهوتی  لعفلاب و ال  تاقرافملا  ریغتی  امک ال  سانجألا  عاونألا و 

نالوعجم امهنأل  هتینول  تلطب  هلـصف  لطب  اذإ  ضایبلا  نأل  کـلذ  ضاـیبلا و  یلإ  داوسلا  نم  ریغتف  اـضایب  اداوس و  هنوک  زوجی  قلطملا 
ققحتلا نکمم  ریغ  کلذ  نأل  هنم  خنس  ءاقب  عم  هلصف  خالسنا  زوجی  سیل  رخآ و  نول  لصح  همامتب و  لاز  نول  لاز  اذإف  دحاو  لعجب 

.ءاوس عیمجلا  یلإ  هتبسن  یلقعلا  قلطملا  نوللا  طیسبلا و  عونلا  یف 

وه امب  لب  سنج  وه  امب  هبکرملا ال  عاونألا  سنج  یف  حـصی  امنإ  کلذـف  لوصفلا  دوجول  ادادعتـسا  سنجلا  یف  نأ  نم  رهتـشا  اـم  و 
.هدام ذوخأم 

درجی نأ  هنکمی  مهولا  نأ  هانعمف  لوصفلا  لبقی  امم  هنأ  طـئاسبلا  سنج  یف  قلطأ  ولف  قبـس  اـمیف  نیراـبتعالا  نیب  قرفلا  تملع  دـق  و 
وه رهوجلا  صاوخ  نم  دع  ام  نأ  یلع  هل  هیقرفملا  رصبلل و  هیضباقلاک  ءاش  نیلصفلا  يأ  یلإ  هبـسنیف  الثم - هینوللاک  هیـسنجلا  هعیبطلا 
ول اضایب و  وأ  اداوس  نول  لک  ناکل  امهلبقی  یلک  وه  اـمب  یلکلا  نأ  ول  دـحاو و  لـباقل  ناـضرعی  نیلباـقتم  نیرمـأل  یجراـخلا  لوبقلا 

ام داوس  دوجولا  یف  نکی  ملف  اضایب  هضیبم ال  تناک  ضایبلا  تلبق  ول  اذک  اداوس  هدوسم ال  تناک  داوسلا  لبقت  نوللا  هعیبط  تناک 

دلجملا 4 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 312زکرم  ۀحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


280 ص :

هدحولا هیددـعلا و  هدـحولا  نیب  هابتـشالا  نم  طلغلا  عقی  ام  اریثک  دوجولا و  یف  بقاعتلا  یلع  لب  اعم  انوکی  مل  اناک  ول  ام و  ضایب  و ال 
هیونعملا

اضرع ارهوج و  دحاو  دوجوم  نوکی  نأ  هلاحتسا  یف  ( 7  ) لصف

هراشا

هبلـس ال یـشلا ء و  رخآلا و  بلـس  هلزنمب  امهدحأ  نوکل  ضرعلا  رهوجلا و  موهفم  هظحالمب  هرورـض  هقدص  فرعی  امم  مکحلا  اذـه 
الإ رهوجلاب  ینعن  الف  عوضوم  یف  دوجوملا ال  رهوجلا  موهفم  عوضوم و  یف  دوجوملا  ضرعلا  موهفم  نإف  ههادب  یش ء  یلع  ناقدصی 

دحاولا یـشلاف ء  ناک  عوضوم  يأ  اـم  عوضومب  دوجولا  قلعتم  نوکی  اـم  ـالإ  ضرعلاـب  ـال  عوضوملاـب و  دوجولا  قلعتم  نوکی  ـال  اـم 
.اهب اوکسمت  هوجو  مهل  هدعبتسا و  سیئرلا  خیشلا  ءامدقلا و  نم  موق  کلذ  زوج  دق  ناموهفملا و  ناذه  هیلع  قدصی  نأ  لیحتسی 

لوصفلا کـلتف  ضارعأ  تاـیفیکلا  تاـیفیک و  اـهنأ  لوصفلا  نم  اریثـک  نولوقی  ءاـمکحلا  نأ  عم  رهاوج  رهاوجلا  لوصف  نأ  اهدـحأ 
.اعم اضارعأ  رهاوج و  نوکت 

.یظفللا كارتشالاب  ضارعألا  هلوقم  نم  یتلا  یلع  لوصفلا و  یلع  فیکلا  قالطإ  نأب  هنع  خیشلا  باجأ  دق  و 

دنع لـقعلا  یف  ـالإ  سنجلا  نع  ازیمتم  ادوجوم  سیل  رم  اـمک  لـصفلا  نإ  اـضارعأ  رهاوجلا  لوـصف  نوـک  یفن  یف  لاـقی  نأ  نکمی  و 
نیابم ضرعلا  دوجو  نأ  هرورـض  هل  اـعوضوم  هنوک  مهوتی  اـم  دوجو  نع  هدوجو  زیمتی  نأ  بجول  سنجلل  اـضرع  ناـک  ولف  لـیلحتلا 

.وه وه  لمح  هیلع  لمحی  هنأل  دوجولا  یف  سنجلا  عم  دحتم  لصفلا  عقاولا و  یف  هعوضوم  دوجول 

هداملا ال یلإ  هروصلا  هبـسن  ذئنیح  سنجلا  یلإ  لصفلا  هبـسن  نوکیف  هبحاص  نع  ازیمتم  امهنم  لک  رابتعا  یلقعلا و  لیلحتلا  دنع  امأ  و 
نوکیف هعوضوم  یلإ  ضرعلا  هبسن 
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لالقتسالاب هل  دوجو  مهبملا ال  ذإ  هروصلا  کلت  یلإ  اهنیعت  اهدوجو و  لیصحت  یف  جاتحی  هیلقع  هدام  سنجلا  هیلقع و  هروص  لصفلا 
هروص هداـم و  نوـکیف  هجوـب  دوـجولا  یف  اددـعت  اـضیأ  جراـخلا  یف  اـهل  نأ  ـالإ  اهـسانجأ - تاـبکرملا و  لوـصف  یف  لاـحلا  اذـک  و 

.اعوضوم اضرع و  نیتیجراخ ال 

ءزج هنم و  ءزج  امهنم  بکرملا  رهوجلا  یف  تناـک  اـضرع و  تناـکف  هنم  ءزجک  ـال  هروصلا  لـماح  یف  هدوجوم  هروصلا  نأ  اـهیناث  و 
.اضرع ارهوج و  دحاو  رمأ  ناکف  رهوج  رهوجلا 

ام یلع  کلذـک  اـضیأ  بکرملا  یف  ـال  و  عوضوملا - یف  یـشلا ء  دوجوک  هروصلا  لـماح  یف  اـهدوجو  سیل  هروصلا  نأ  باوـجلا  و 
عوضوملا یلإ  ضرعلا  هجاح  ءایـشألا  نم  یـش ء  یلإ  اهتجاح  مدـعل  الـصأ  اـضرع  نوکی  ـالف  نیذـه  ریغ  یف  اـهل  دوجو  ـال  هوررق و 

.اقلطم اهتاذ  یف  ارهوج  نوکیف 

نم راحلا  یلإ  هبسنلاب  رهوج  هرارحلاف  رهوج  رهوجلا  ءزج  رهوجلا و  ءزج  هرارحلاف  رهوج  راحلا  راحلا و  نم  ءزج  هرارحلا  نأ  اهثلاث  و 
.نیرمألا یلإ  هبسنلاب  اضرع  ارهوج و  نوکت  یهف  اهل  لباقلا  مسجلا  یلإ  هبسنلاب  ضرع  اهنکل  راح  وه  ثیح 

هدام ینعأ  يرانلا  مسجلا  یف  اهدوجو  نأ  نم  تملع  امک  اهلاحف  هسوسحملا  ریغلا  هیرانلا  هعیبطلا  اهب  دـیرأ  نإ  هرارحلا  نأ  باوجلا  و 
تسیل یهف  هسوسحملا  هیفیکلا  اهب  دیرأ  نإ  هروصلا و  ینعأ  هداملا  یف  یـش ء  دوجوک  لب  عوضوملا - یف  یـش ء  دوجوک  سیل  رانلا 

.رابتعالا ضرفلا و  درجمب  الإ  اهریغ  یف  رانلا و ال  یف  راحلل ال  ءزج 

لک هیف و  اضرع  نوکی  الف  هنم  ءزجک  بکرملا  یف  ضرعلا  نإ   (1) اهعبار و 

ءزج هنأـب  ثلاـثلا  یف  نیب  هنإـف  يرهوجلا - بکرملا  ءزج  هیرهوـج  ناـیب  صوـصخلا و  مومعلاـب و  ـالإ  ثلاـثلا  نیب  هنیب و  قرف  ـال  - 1
هر لیعامسإ  ربدتف ، رهوج  وهف  اضرع  نوکی  ام ال  هیف و  اضرع  نوکی  رهوجلا ال  ءزج  نأب  عبارلا  یف  رهوج و  رهوجلا  ءزج  رهوجلا و 
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.اضرع ارهوج و  نوکی  دحاولا  یشلاف ء  ضرع  هل  لباقلا  یلإ  هبسنلاب  هنکل  هیف  ارهوج  ناک  یشلا ء  یف  اضرع  نوکی  ام ال 

نیریخألا نإف  یـضرعلا  ضرعلا و  یموهفم  نیب  اذک  يرهوجلا و  رهوجلا و  یموهفم  نیب  طلخلا  نم  تأشن  ههبـش  هذـه  نأ  باوجلا  و 
یلإ سایقلاب  هتیرهوج  ریغتی  هتاذ ال  یف  امئاد  رهوجلا  نأ  امکف  نایقیقح  نارمأ  نالوألا  و  ناـیبسن - نارمأ  یـضرعلا  يرهوجلا و  ینعأ 

.ء یش  یلإ  سایقلاب  هسفن ال  یف  ضرعلا  اذکف  الصأ  عوضوم  یلإ  رقتفم  ریغ  هسفن  یف  هنأل  لب  یش ء 

دحأ یلع  هؤانب  نوکی  امم  کلذف  ایتاذ  يأ  ایرهوج  وأ  الومحم  اجراخ  يأ  ایـضرع  یـشلا ء  نوک  ینعمب  هیرهوجلا  وأ  هیـضرعلا  امأ  و 
نأ زوجی  ادحاو  ائیـش  نإف  تالامتحا - انهاهف  هنع  جورخلا  یـش ء و  یف  لوخدلا  ینعأ  نیتبـسنلا  نیتاه  يدحإ  و  نیرابتعالا - نیذـه 

ایرهوج هسفن و  یف  ارهوج  نوکی  نأ  یشل ء و  ایرهوج  هسفن و  یف  اضرع  نوکی  نأ  زوجی  یشل ء و  ایـضرع  هسفن و  یف  اضرع  نوکی 
هسفن یف  اضرع  دحاو  یش ء  نوکی  نأ  اضیأ  لمتحی  کحاضلا و  یلإ  سایقلاب  ناسنإلاک  رخآل  ایـضرع  هسفن و  یف  ارهوج  وأ  یـشل ء 

یلإ سایقلاب  يرهوج  لباقلا و  مسجلا  یلإ  سایقلاب  یـضرع  هسفن و  یف  ضرع  هنإـف  ضاـیبلاک  نیرخآ  نیئیـشل  ایـضرع  اـیرهوج و  و 
هسفن و یف  رهوج  هنإف  ناویحلاک  نیرخآ  یلإ  سایقلاب  ایضرع  ایرهوج و  هسفن و  یف  ارهوج  دحاو  یش ء  نوکی  نأ  امهنم و  بکرملا 

.یشاملل یضرع  ناسنإلل و  يرهوج 

نإف عوضوملا  یلإ  هجاتحم  هتیهام  نکی  مل  اذإ  الإ  ارهوج  هنوک  بجوی  هل ال  ءزج  بکرملا  یف  یـشلا ء  نوک  درجم  نأ  فشکنا  دقف 
يرهوجلا بکرملا  ءزج  نأ  موقلا  مالک  یف  دجو  ام  مأ ال و  بکرملل  أزج  ناک  ءاوس  ضرع  وهف  عوضوملا  یلإ  هرقتفم  هتیهام  تناک 

هدحاو هعیبط  اذ  بکرملا  نوکی  نأب  طورشم  وهف   (1) رهوج

ضرعلا و نم  یعیبطلا  بیکرتلا  ققحت  نکمی  ـالف  رئاد  هجو  یلع  ـال  هجاـح  هئازجأ  نیب  نوکی  نأ  دـب  ـال  یعیبـطلا  بکرملا  نإـف  - 1
نم ایعیبط و  ایرابتعا ال  امهنیب  بیکرتلا  نوکیف  هنع  نغتـسم  عوضوملا  نکل  عوضوملا  یلإ  اـجاتحم  ناـک  نإ  ضرعلا و  نإـف  هعـضوم 

هر لیعامسإ  لفغت ، الف  یعیبطلا  بکرملا  نیب  يرابتعالا و  بکرملا  نیب  طلخلا  نم  أشن  هابتشالا  نأ  رهظ  انهاه 
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هذـه هل و  هدام  یف  هدوجوک  لب  عوضوم - یف  یـش ء  دوجوک  هیف  هدوجو  نوکی  الف  یـش ء  یف  دـجو  اذإ  یعیبطلا  بکرملا  ءزج  نأل 
.هیلع دیزم  امب ال  ءافشلا  سایروغیطاق  یف  هطوسبم  یناعملا 

متی ام ال  لیصحت  هبولطم و  یلإ  كولـسلا  درجم  هضرغ  نأل  بلاطلا  کلاسلل  یفکی  هانرکذ  ام  نکل  كانه  ام  یلإ  عجریلف  دارأ  نمف 
نیلضملا قیرطلا و  عاطق  عم  هعفادملا  نیطایشلا و  عم  هدهاجملا  عطاوقلا و  قئاوعلا و  عفر  عناوملا و  هلازإ  هب و  الإ  هبولطم  نم  بجاولا 

.ثاحبألا بهاذملا و  لاوقألا و  عیمجب  هطاحإلا  ال 

- لح هدقع و 

مالکل هحورـش  هبتک و  یف  هریثک  ارارم  یناـعملا  هذـه  رثکأ  لـقن  اـم  دـعب  هنأ  هیقرـشملاب  هامـسملا  ثحاـبملا  بحاـص  نم  بجعلا  مث 
رابتعا لحم و  یف  هنأ  رابتعا  لاحلا  کلذـل  نوکی  هنإف  یـش ء  یف  لح  ام  لک  نأ  مهبهذـمل  اوجتحی  نأ  مهل  نإ  لاق  عجر و  ءامکحلا 

.عومجملا یف  هنأ 

لحملا یف  هنوک  رابتعا  امأ  ءزج و  نوکی  نأ ال  ضرعلا  طرش  نم  ءزج و  هنأل  هیـضرعلا  بجوی  هنأ ال  یف  ههبـش  الف  یناثلا  رابتعالا  امأ 
یلإ هدوجو  یف  جاتحم  لاحلا  نأ  امهدـحأ  نیهجول - لطاب  لوألا  لقعی و  وأ ال  هیف  لحی  اـمب  موقتی  لـحم - لـقعی  نإ  اـمإ  ولخی  ـالف 

.لطاب رودلا  رخآلا و  یلإ  امهنم  لک  نم  جایتحالا  رادل  لحملا  هیلإ  جاتحا  ولف  لحملا 

میمتت یلویهلا و  دوجو  میوقت  یف  لخدم  هیرصنعلا  روصلا  نم  یش ء  دوجول  ناک  ولف  اهروص  نیب  هکرتشم  رـصانعلا  یلویه  نأ  یناثلا 
لاحلا نوکیف  فلخ  اذه  هکرتشم  یلویهلا  نوکی  ذئنیحف ال  هروصلا  کلت  عافترا  دنع  یلویهلا  عافترا  مزل  اهتاذ 
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.اضرع ارهوج و  دحاولا  نوکل  نیزوجملا  لبق  نم  اهقفل  یتلا  هدقعلا  یه  هذه  اضرع و  ارهوج و 

.هرکذ امیف  داسفلا  هوجو  رهظت  یتح  فلس  ام  رکذتبف  اهلح  امأ  و 

هیرهوج یلع  لدتـسأف  تاذلا  نع  جراخلا  ینعأ  یـضرعلا  ضرعلا و  نیب  یتاذلا و  ینعأ  يرهوجلا  رهوجلا و  نیب  طلخ  هنألف  الوأ  امأ 
.اضرع نوکی  عومجملا ال  ءزج  عومجملل و  ءزج  هنأب  عوضوم  یف  لح  ام  لک 

هسفن یف  ارهوج  هنوک  یشلا ء  ءزج  هنوک  بجوی  الف  هسفن - یف  اضرع  نوکی  هنأ ال  هل ال  ایـضرع  نوکی  عومجملا ال  ءزج  نأ  قحلا  و 
.هریغل ایرهوج  هسفن  یف  اضرع  یشلا ء  نوک  نیب  هافانم  الف  هریغل  ایرهوج  هنوک  لب 

یلع امهدحأ  یفن  نم  لدتـسأف  هریغ  یلإ  ابـستنم  هلاح  نیب  هسفن و  یف  یـشلا ء  لاح  نیب  اضیأ  هابتـشالا  طلخلا و  عقو  دـقف  ایناث  امأ  و 
هل لباقملا  اـمنإ  هل  ـالباقم  سیل  ذإ  ارهوج  هنوک  بجوی  ـال  ایـضرع  یـشلا ء  نوک  مدـع  نإـف  لـطاب - کـلذ  رخـآلا و  لـباقم  تاـبثإ 

الثم هینوللا  نإف  هسفن  یف  ارهوج  یتاذ  لک  سیل  ایتاذ و  هنوک  الإ  ایـضرع  یـشلا ء  نوک  یفن  نم  تبثی  ـالف  یتاذـلا  ینعمب  يرهوجلا 
.ارهوج تسیل  داوسلل و  هیتاذ 

هب موقتملا  لحملا  هروصلاک و  لحملل  موقملا  لاحلا  نیب  جایتحالا  ههج  نأل  اقلطم  لیحتـسمب  سیل  رودـلا  نم  هرکذ  اـمف  اـثلاث  اـمأ  و 
كارتشالاب ول  رودـلا و  ظفل  هیلع  قلطی  ام  لک  سیل  هروص و  هداملا و  نیب  مزالتلا  ثحابم  یف  هیلع  فقتـس  اـمک  فلتخم  یلویهلاـک 

قلطأ نإ  هریغ و  یلع  اذه ال  یلع  میقأ  امنإ  ناهربلا  نأل  هدحاو - نیفرطلا  یف  راقتفالا  ههج  نوکی  ام  رودلا  نم  لاحملا  امنإ  الیحتسم 
.افرع هغل و  هیلع  رودلا  ظفل 

یش ء یلإ  الصأ  هرقتفم  تسیل  ناک و  عون  يأ  روصلا  نم  عون  یلإ  اهموقت  یف  هرقتفم  هداملا  نأ  تابثإ  نم  یجیـس ء  املف  اعبار  امأ  و 
.راقتفالا نم  اوحن  ضارعألا  نم 

ضرعلاف اضرع  هنوک  نیب  هروص و  لاحلا  نوک  نیب  قرفلا  طانم  وه  اذه  و 
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.لحملاب الإ  اهماوق  نکمی  هیتعان ال  هعیبط 

.یجراخلا اهدوجو  مزاول  اهتیصخش و  ضراوعب  لب  اهتعیبطب  تسیل  لحملا  یلإ  اهتجاحف  هیرهوجلا  روصلا  امأ  و 

هیضرعلا هیرهوجلا و  صاوخ  نم  هرکذ  اندصق  ام  رخآ  اذه  نکیلف 
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زکرم فیرعت 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
9 رمزلا :

: ۀمدقملا
یف يرجهلا  ماع 1426  یمامإلا  هیقف  نسح  دیسلا  جاحلا  هللا  ۀیآ  فارشإب  ناهفصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  زکرم  سّـسأت 

تاعماجلا یف  نیفقثملاو  نییئاصخإلا  نم  عمجل  ۀـبوؤدلاو  ۀـصلاخلا  تاـطاشنلا  یلع  ًادـمتعم  ۀـیملعلاو  ۀـیفاقثلاو  ۀـینیدلا  تـالاجملا 
.ۀیملعلا تازوحلاو 

: ۀسسؤملا تاءارجإ 
، ًانایحأ اهرداصم  یلع  لوصحلا  ۀبوعـصو  دالبلا  ءاحنأ  یف  اهرثعبتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا  یف  رداـصملا  ریفوتب  ۀـمئاقلا  زکارملا  ۀـلقل  ًارظن 

یف نیثحابلا  یلإ  اهلوصوو  تامولعملل  عرـسألاو  لهـسألا  ریفوتلا  یلإ  ناهفـصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  ۀسـسؤم  فدـهت 
یف ۀمظنم  یهو  ةدیفملا  تاساردـلاو  ۀـیملعلا  تالاقملاو  بتکلا  نم  ۀـینورتکلا  ۀـعومجم  ًاناجم  ۀسـسؤملا  مدـقتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا 

.اهیف نیبغارلاو  نیفقثملاو  نیثحابلل  ًاضرع  تاغللا  فلتخم  یف  ةزهاجو  ۀینورتکلإ  جمارب 
ۀیموقلاو ۀیسایسلاو  ۀیعامتجالاو  ۀیصخشلا  تابصعتلا  نم  ةدیعبلا  ۀتحبلا  ۀیملعلا  ةرظنلا  یلع  ةدمتعم  ۀمدخلا  میدقت  ۀسسؤملا  لواحتو 

.ۀعیشلا زکارم  عیمج  نم  ةرداصلا  تاروشنملاو  لامعألا  میظنت  يونت  ۀطخ  ساسأ  یلعو 

: فادهألا
مالسلا مهیلع  ّیبنلا  تیب  لآو  نآرقلا  میلاعتو  ۀیمالسإلا  ۀفاقثلا  رشن 

ۀینیدلا لئاسملا  یف  ّقدأ  ۀسارد  یلع  بابشلا  اصوصخ  سانلا  زیفحت 
بوتباللاو  تابوساحلاو  فتاوهلا  یف  ةدیفملا  جماربلا  لیزنت 

تاعماجلاو ۀیملعلا  تزاوحلا  یف  نیققحملاو  نیثحابلل  ۀمدخلا 
ۀعلاطملا  ةرکفل  ماع  عیسوت 

ۀینورتکلا تافلم  یف  اهمیظنتل  مهراثآ  میدقت  یلع  باّتکلاو  تاروشنملا  ضیرحتل  ۀیضرألا  دیمهت 

: تاسایسلا
ۀینوناقلا رییاعملا  بسح  لمعلاو  نیناوقلا  ةاعارم 

ۀطبترملا زکارملا  عم  ۀطبارتملا  تاقالعلا  ءاشنإ 
ۀقباسلا  تالواحملا  رارکتو  ۀینیتورلا  نع  بابنتجالا 

تامولعملاو رداصملل  تحبلا  یملعلا  ضرعلا 
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تامولعملا رشن  یف  ذخآملاو  رداصملا  رکذب  مازتلالا 
.لمعلا ۀیلوؤسم  فلؤملا  لمحتی  نأ  حضاولا  نم 

: ۀسسؤملا تاطاشن 
تایرودلاو تامزلملاو  بتکلا  عبط 

بتکلا ۀعلاطم  یف  تاقباسملا  ۀماقإ 
ۀیحایسلاو ۀینیدلا  ۀنکمألا  یف  اماروناب  مالفأ  داعبألا ، ۀیثالثلا  ضراعملا  ۀینورتکلالا : ضراعملا  ۀماقإ 

ۀیرتویبمکلا باعلألاو  ۀینوترکلا  مالفألا  جاتنإ 
www.ghaemiyeh.com ناونعب :  یتنرتنالا  ۀیمئاقلا  عقوم  حاتتفا 

...و  تارضاحملا  صارقأو  ۀیفاقثلا  مالفألا  جاتنإ 
اهیلع ّدرلاو  ۀیداقتعالاو  ۀیقالخألاو  ۀینیدلا  تاراسفتسالاو  ۀلئسألا  مالتسا  ماظنل  یملعلا  معدلاو  قالطإلا 

sms  ) ) ةریصقلا ۀلاسرلا  ، kiosk کسویک بیو  ، Bluetooth ثوتولب لاوجلا ، ۀبساحملاب ، ۀصاخلا  ةزهجألا  میمصت 
سانلا مومعل  ۀینورتکلالا  ۀیمیلعتلا  تارودلا  ۀماقإ 

نیملعملا بیردتل  ۀینورتکلالا  تارودلا  ۀماقإ 
ۀمظنأ ؛ یلع 8  اهلیمحت  نکمیو  فتاهلاو  بوساحلاو  بوتباللا  نم  عاونأ  یف  اهقیبطتو  ۀساردلاو  ثحبلا  یف  جمارب  فالآ  جاتنإ 

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

ۀیلاتلا ۀمظنألا  یلع  اهلیمحت  نکمیو  ۀیمئاقلا  عقوم  یلع  باتکلل  ۀینورتکلإلا  قاوسألا  دادعإ 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4

ۀیسرافلاو  ۀیزیلجنالاو  ۀیبرعلا  اهنم  تاغللا  ثالثب  عقوملا  یف  ًاناجم  مّدقتو 

ةریخألا ۀملکلا 
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انل مّدق  نم  لکو  باّتکلا  تاسـسؤملا ، تاروشنملا ، زکارملاو ، تامظنم  دـیلقتلا  عجارم  بتاکم  یلإ  ریدـقتلاو  رکـشلا  ۀـملکب  مدـقتن 
.انیلع تامولعملا  ضرعو  انفادهأ  قیقحت  یف  ةدعاسملا 

يزکرملا بتکملا  ناونع 
.یلوألا ۀقبطلا  مقرلا 129 ، یلکوتلا ، نسح  دمحم  دیهشلا  قاقز  يا ، هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  قوس  قازرلا ، دبع  عراش  ناهفصأ ،

www.ghbook.ir عقوملا : :  ناونع 
Info@ghbook.ir ینورتکلالا :  دیربلا 

يزکرملا 03134490125 بتکملا  فتاه 
021 نارهط 88318722 ـ  یف  بتکملا  فتاه 

نیمدختسملا 09132000109. نوؤش  عیبلا 09132000109 مسق 
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